
Configurar ajustes do anel no adaptador do
telefone SPA8000 
Objetivo
 
As características do ajuste do anel permitem que você personalize um SPA8000. Dá-lhe a opção
para mudar os tons usados para a espera de chamada, os lembretes da posse, o retorno de
chamada, e o anel do padrão. Este artigo explica como configurar os ajustes do anel no
SPA8000.
  
Dispositivo aplicável
 

 
SPA8000
 
  

Versão de software
 

 
6.1.12
 
  

Configurar ajustes do anel
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o início de uma sessão Admin >
avançou > Voz > L1-L8. A linha página abre:
 

 
Nota: A mesma configuração pode ser feita nos ajustes ou nas configurações básicas avançadas.
 

 



Etapa 2. Enrole para baixo a área dos ajustes do anel.
 
Etapa 3. Escolha o anel do padrão que o usuário gostaria de atribuir da lista de drop-down do 
anel do padrão. O anel do padrão é usado quando um atendimento é recebido. Cada um das
opções 1 a 8 dá um tom diferente para o atendimento.
 
Etapa 4. Escolha o anel do lembrete da posse que o usuário gostaria de usar da lista de drop-
down do anel do lembrete da posse. O anel do lembrete da posse é usado para indicar que uma
pessoa é ainda sobre posse. As opções disponíveis são 1 a 8.
 
Etapa 5. Incorpore a duração do respingo do anel quando um atendimento está enviado (0 aos
segundos 10) no campo de Len do respingo do anel de Cfwd. A configuração padrão é os
segundos 0.
 
Etapa 6. Incorpore a duração do respingo do anel quando as mensagens novas chegam antes
que o sinal do indicador de espera de mensagem da Voz (VMWI) esteja aplicado (0 aos segundos
10) no campo de Len do respingo do anel VMWI. A configuração padrão é os segundos 0.
 
Etapa 7. Escolha se o usuário como o telefone soaria quando um mensagem de voz novo chegar
do anel em nenhuma lista de drop-down nova VM.
 
Etapa 8. Escolha o tom que o usuário gostaria de usar para uma chamada em espera da lista de
drop-down CWT do padrão.
 
Etapa 9. Escolha o tom que o usuário gostaria de usar para um atendimento traseiro da lista de
drop-down do anel do retorno de chamada.
 
Etapa 10. Incorpore a duração do respingo do anel quando um atendimento está obstruído (0 aos
segundos 10) no campo de Len do respingo do anel de Cblk. A configuração padrão é os
segundos 0.
 
Etapa 11. Escolha a política que o usuário gostaria de atribuir à caixa de mensagem de voz da
lista de drop-down da política do anel VMWI. Há três valores possíveis:
 

 
VM novo disponível — Dá ao usuário um alerta (anel) quando há os correios de voz que não
estiveram lidos.
 
 
O VM novo torna-se disponível — Dá ao usuário um alerta (anel) quando o correio de voz
muda de nenhumas mensagens a todas as mensagens.
 
 
O VM novo chega — Dá ao usuário um alerta (anel) quando um correio de voz novo chega.
 
 

Etapa 12. O clique submete todas as mudanças para salvar sua configuração.
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