
Acesso do diretório corporativo no telefone IP
SPA525G/SPA525G2 

Objetivo
 

O serviço de diretório corporativo é um serviço que seja proporcionado pela instalação do
provedor de rede ou da rede corporativa da telefonia pelo Internet. Os Telefones IP
SPA525G/SPA525G2 têm um apoio para ler o diretório corporativo se desde que na rede. O
diretório dá o acesso às características como o diretório local, seletor local da velocidade,
seletor pessoal da velocidade.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• TERMAS 525G 
• TERMAS 525G2
  

Acesso do diretório corporativo.
 

Etapa 1. Pressione para setup o botão no telefone. A informação e o menu de configurações
 aparecem.
 

 
 



 
 
Etapa 2. Use as chaves de navegação e enrole-as para baixo diretórios. Pressione a chave
macia seleta. O menu dos diretórios aparece.
 

 
 
Etapa 3. Use as chaves de navegação e enrole-as para baixo o diretório corporativo (XML)
e pressione-as a chave macia seleta. O menu dos serviços locais aparece. O diretório
corporativo oferece o diretório local de 3 serviços a saber, seletor local da velocidade,
seletor pessoal da velocidade.
 

 
 
Etapa 4. Pressione a chave macia seleta ao manter a opção do diretório local selecionada.
O menu da pesquisa de diretório local aparece.
 



 
 
Etapa 5.Enter o sobrenome e o nome da pessoa desejada no campo apropriado. “<<” chave
macia pode ser pressionado para suprimir de entradas de caráter indesejáveis ao introduzir
dados nos campos do sobrenome e de nome.
 
Etapa 6. Após ter entrado na imprensa a chave macia da submissão. Se a entrada desejada
é encontrada no grupo do diretório corporativo, a seguir o número de telefone da entrada
está indicado. Se um registro não é encontrado a tela indicará a mensagem “nenhum
registro encontrado”. Pressione a saída para ir para trás ao menu dos serviços locais.
 

 
 
Passo 7. Use chaves de navegação e enrole-as para baixo o seletor local da velocidade no 
menu dos serviços locais. Pressione a chave macia seleta. O menu local do seletor da
velocidade aparece. Se a rede fornece o seletor local da velocidade então os registros para
essa vontade aparecem no menu local do seletor da velocidade. Se nenhum registro é
encontrado então a tela não indicará “nenhuma” mensagem encontrada registros. Pressione
a chave macia da atualização para procurar todas as atualizações na rede.
 

 
 
Etapa 8. Pressione a saída para ir para trás ao menu dos serviços locais.
 



 
 
Etapa 9. Use chaves de navegação e enrole-as para baixo o seletor pessoal da velocidade
no menu dos serviços locais. Pressione a chave macia seleta. O menu local do seletor da
velocidade aparece. Se a rede fornece o seletor pessoal da velocidade então os registros
para essa vontade aparecem no menu local do seletor da velocidade. Se nenhum registro é
encontrado então a tela não indicará “nenhuma” mensagem encontrada registros. Pressione
a chave macia da atualização para procurar todas as atualizações na rede.
 

 
 
Etapa 10. Pressione a saída para ir para trás ao menu dos serviços locais.
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