
Informação de produto do adaptador do telefone
SPA8000 

Objetivo
 

A informação de produto fornece uma breve visão geral do sistema. O objetivo deste artigo
é explicar os campos na área da informação de produto do adaptador do telefone SPA8000.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Adaptador do telefone SPA8000
  

Versão de software
 

• 6.1.12
  

Informação de produto
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a rede > o estado. A página
do estado abre:
 

 
Nota: A informação de produto é acessível se você escolhe uma ou outra rede > estado ou 
Voz > informação.
 
A informação seguinte é indicada na área da informação de produto:
 

• Nome do produto — O nome do dispositivo é mostrado no campo de nome do produto.
 
• Número de série — O número de série do produto é mostrado no campo do número de
série. Este número pode ser uso seguir a informação sobre o dispositivo caso que isso ele
presente toda a falha.
 
• Versão de software — A versão de software atual é mostrada no campo da versão de



software.
 
• Versão de hardware — O campo da versão de hardware indica a versão de hardware
atual do dispositivo.
 
• MAC address — O endereço de controle de acesso de mídia (MAC) do dispositivo é
mostrado no campo do MAC address.
 
• Certificado de cliente — Este campo indica se o dispositivo esteve autorizado para o uso
na rede do provedor de serviços da telefonia pelo Internet (ITSP).
 
• Personalização — Este campo indica se a unidade da configuração remota (RC) esteve
personalizada ou não. Se a unidade já recuperou seu perfil personalizado, este campo
indica o nome da empresa que fornecida a unidade. O status pendente no campo da
personalização indica uma unidade nova RC que esteja pronta para o abastecimento. O
estado aberto indica que a unidade não esteve personalizada.
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