
Configurações de sistema no adaptador do
telefone SPA8000 

Objetivo
 

A página das configurações de sistema é usada pelo administrador para configurar algumas
funções básicas do dispositivo tais como a senha, o servidor de SYSLOG, e os níveis de
debug. O administrador tem o acesso a duas configurações de sistema diferentes,
avançadas e básicas, que são ficadas situadas na área direita superior do GUI. As
configurações de sistema avançadas fornecem mais opções para configurar além do que as
opções dadas nos ajustes do sistema básico. Este artigo explica como configurar as
configurações de sistema básicas e avançadas no adaptador do telefone SPA8000.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SPA8000
  

Versão de software
 

• 6.1.12
  

Configurações de sistema
 
Configurações básicas
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o início de uma sessão
Admin > básico > Voz > sistema. A página do sistema básico abre:
 

 

 
Etapa 2. Incorpore a senha que você gostaria de atribuir ao usuário no campo de senha do



usuário. O valor padrão não é nenhuma senha. Um usuário pode alcançar o utilitário de
configuração da Web e executar algumas configurações, mas um usuário não pode
configurar tantas como opções como um administrador.
 
Etapa 3. Inscreva o nome e a porta de servidor de SYSLOG no campo do servidor de
SYSLOG. O Syslog é um protocolo do padrão para indústria usado para capturar a
informação sobre a atividade de rede. Quando permitido, o dispositivo enviará todas as
atividades registradas ao servidor de SYSLOG.
 
Etapa 4. Inscreva o nome do servidor e a porta debugar no campo do server debugar.
Debug é um processo usado para capturar a informação sobre a atividade do programa.
Quando permitido, o dispositivo enviará todos os problemas que os programas têm que um
endereço IP de origem/destino e um serviço ao server debugar.
 
Etapa 5. Escolha o nível de debugam a informação da lista de drop-down do nível de debug.
Mais alto o nível, o mais detalhados debugam a informação são gerados. O nível padrão é
0, que significa que os nenhuns debugam a informação estão gerados. O nível de debug
deve ser ajustado pelo menos a 2 para registrar mensagens do SORVO.
 
Etapa 6. O clique submete todas as mudanças para salvar os ajustes.
  

Ajustes avançados
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o início de uma sessão Admin
> avançou > Voz > sistema. A página avançada do sistema abre:
 

 

 
Etapa 2. Incorpore os domínios a que você gostaria de restringir o acesso aos usuários no
campo dos domínios do acesso restrito. Use este campo para obstruir atendimentos dos
Telefones IP em um determinado domínio. Se você quer restringir o acesso para mais de
um domínio, coloque uma vírgula (,) após cada domínio.



Etapa 3. Do admin da Web da possibilidade alcance a lista de drop-down, escolhem se você
gostaria de permitir o acesso administrativo ao utilitário de configuração da Web.
 
aviso: Se você escolhe NÃO em etapa 3, você não poderá fazer muitos dos estes
configuração, incluindo mudando a para trás. A única maneira que você poderá restaurar
esta configuração é com a relação da resposta de voz interativa (IVR). Se você precisa de
restaurar por favor o dispositivo através do IVR siga as etapas mencionadas nos padrões de
fábrica da restauração do artigo através do IVR no Analog Telephone Adapter SPA8000.
 
Etapa 4. Incorpore a senha que você gostaria de atribuir ao administrador no campo de
senha de admin. O valor padrão não é nenhuma senha. A senha de admin dá o acesso
administrativo ao utilitário de configuração da Web.
 
Etapa 5. Incorpore a senha que você gostaria de atribuir ao usuário no campo de senha do
usuário. O valor padrão não é nenhuma senha. Um usuário pode alcançar o utilitário de
configuração da Web e executar algumas configurações, mas um usuário não pode
configurar tantas como opções como um administrador.
 
Etapa 6. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor de
SYSLOG ao campo do servidor de SYSLOG. O Syslog é um protocolo do padrão para
indústria usado para capturar a informação sobre a atividade de rede. Quando permitido, o
dispositivo enviará todas as atividades do log ao servidor de SYSLOG.
 
Etapa 7. Incorpore o endereço IP do servidor debugar ao campo do server debugar. Debug
é um processo usado para capturar a informação sobre a atividade do programa. Quando
permitido, o dispositivo enviará todos os problemas que os programas têm que um endereço
IP de origem/destino e um serviço ao server debugar.
 
Etapa 8. Escolha o nível de debugam a informação da lista de drop-down do nível de debug.
Mais alto o nível, o mais detalhados debugam a informação são gerados. O nível padrão é
0, que significa que os nenhuns debugam a informação estão gerados. O nível de debug
deve ser ajustado pelo menos a 2 para registrar mensagens do SORVO.
 
Etapa 9. O clique submete todas as mudanças para salvar os ajustes.
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