
Status de sistema no Analog Telephone Adapter
SPA8000 

Objetivo
 

A área de informação do status de sistema indica a informação sobre o dispositivo tal como
o tempo de sistema, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, e a
quantidade de pacotes enviados e recebidos. Este artigo explica a informação de status de
sistema do Analog Telephone Adapter SPA8000.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SPA8000
  

Versão de software
 

• 6.1.12
  

Status de sistema
 

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

 
A informação seguinte é indicada na área do status de sistema:
 

• Horas atual — A data atual e hora (em 24 formatos do pulso de disparo da hora) é
mostrada no campo das horas atual.
 
• Tempo transcorrido — Indica o tempo transcorrido desde a última repartição.
 
• Tipo de conexão de WAN — Indica a conexão de WAN datilografam dentro o tipo de
conexão de WAN campo. Há dois valores, IP Estáticos ou DHCP possíveis.



• IP atual — Indica o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT atual atribuído
ao adaptador do telefone no campo atual IP.
 
• Nome de host — Indica o nome de host do dispositivo. Este nome é usado quando a
conexão de WAN é DHCP.
 
• Domínio — Indica o Domain Name da rede do dispositivo no campo do domínio.
 
• Máscara de rede atual — Indica o netmask atual atribuído ao dispositivo.
 
• Gateway atual — Indica o endereço de gateway do dispositivo no campo do gateway
atual. Um gateway é usado para transmitir pacotes fora da rede local.
 
• DN principais — Indica o endereço do servidor de DNS principal atribuído a este
dispositivo no campo dos DN principais. 
 
• DN secundários — Indica o endereço do servidor de DNS secundário atribuído a este
dispositivo.
 
• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN — Indica o endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN do dispositivo.
 
• Pacotes da transmissão enviados — Indica o número total de pacotes de transmissão
enviados por este dispositivo.
 
• Bytes da transmissão enviados — Indica o número total de bytes da transmissão
enviados por este dispositivo.
 
• Pacotes Recv da transmissão — Indica o número total de pacotes de transmissão
recebidos por este dispositivo.
 
• Bytes Recv da transmissão — Indica o número total de pacotes de transmissão recebidos
e processados por este dispositivo.
 
• Pacotes da transmissão deixados cair — Indica o número total de bytes da transmissão
recebidos mas não processados por este dispositivo.
 
• Bytes da transmissão deixados cair — Indica o número total de bytes da transmissão
recebidos mas não processados.
 


	Status de sistema no Analog Telephone Adapter SPA8000
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Status de sistema


