
Configurar parâmetros de provisionamento na
série SPA100 

Objetivos
 

Os parâmetros de provisionamento controlam ações de ressincronização, com exceção das
atualizações de firmware. 
 
O objetivo deste documento é mostrar como alterar os parâmetros de provisionamento para
ajustar quando certas ações de ressincronização ocorrem.
  

Dispositivos aplicáveis
 

SPA112 
SPA122
  

Procedimento Passo a Passo
 
Perfil de configuração
 



 
Etapa 1. Escolha Voice > Provisioning no Phone Adapter Configuration Utility. Isso abre a
janela Provisionamento.
 



 
Etapa 2. Escolha Sim na lista suspensa Provisionar ativação.
 
Etapa 3. Escolha Sim na lista suspensa Ressincronizar na redefinição. Isso aciona uma
ressincronização após cada reinicialização.
 
Note: A ressincronização não será acionada após reinicializações causadas por
atualizações de parâmetros ou firmware.
 
Etapa 4. Insira um valor para o campo Atraso aleatório de ressincronização. O valor padrão
é 2.
 
Note: O campo está em unidades de 20 segundos (isto é, o valor padrão de 2 representa 40
segundos)
 
Etapa 5. Insira um valor para o campo Ressincronizar Periódico. O padrão é 3600
segundos.
 
Note: Se zero for inserido no campo Período de ressincronização, a ressincronização
periódica será desativada.
 
Etapa 6. Insira um valor para o campo Resync Error Retry Delay. O padrão é 3600
segundos.
 
Passo 7. Insira um valor para o campo Atraso de ressincronização forçada. O valor padrão é
de 14,400 segundos.
 

 
Etapa 8. Escolha Sim na lista suspensa Ressincronizar do SIP.
 
Etapa 9. Para disparar uma ressincronização após todas as tentativas de atualização do
firmware, ative Resync After Upgrade Attempts (Ressincronizar após tentativas de



atualização)
 
Etapa 10. Insira valores para os campos Ressincronizar disparador 1 e Ressincronizar
disparador 2.
 
Note: Quando a equação lógica nesses dois parâmetros é avaliada como TRUE, uma
ressincronização é acionada.
 
Etapa 11. Escolha Sim na lista suspensa Resync Fails em FNF para ativar o temporizador
de ressincronização de erros quando uma resposta de arquivo não encontrada é
determinada como uma tentativa de ressincronização com falha.
 
Etapa 12. Clique no botão Enviar para salvar as alterações.
  

Upgrade de firmware
 

Etapa 1. Escolha Voice > Provisioning no Phone Adapter Configuration Utility. Isso abre a
janela Provisionamento.
 

 
Etapa 2. Para habilitar as operações de atualização do firmware, escolha Sim na lista
suspensa Habilitar atualização.
 
Etapa 3. Insira um valor no campo Upgrade Error Retry Delay para definir o intervalo de
nova tentativa em caso de falha na tentativa de atualização. O valor padrão é de 3600
segundos.
 
Etapa 4. Insira um valor no campo Limite de Rev de downgrade. Isso aplica um limite
inferior ao número de versão aceitável durante uma atualização ou downgrade de firmware.
A configuração padrão está vazia.
 
Etapa 5. Insira um valor no campo Atualizar regra. Esse parâmetro define as condições de
atualização e as URLs de firmware associadas.
 

 
Etapa 6. Insira um valor para o campo Log Upgrade Request Msg. Esta é a mensagem do
syslog emitida no início de uma tentativa de atualização do firmware.
 
Passo 7. Insira um valor para o campo Log Upgrade Success Mens. Esta é a mensagem do
syslog emitida após uma tentativa de atualização do firmware ter sido concluída com êxito.
 
Etapa 8. Insira um valor para o campo Log Upgrade Failure Msg. Esta é a mensagem de



syslog emitida após uma falha na tentativa de atualização do firmware.
 
Etapa 9. Clique no botão Enviar para salvar as alterações.
  

Parâmetros de finalidade geral
 

 
Etapa 1. Escolha Voice > Provisioning no Phone Adapter Configuration Utility. Isso abre a
janela Provisionamento.
 
Note: Esses parâmetros podem ser usados como variáveis nas regras de provisionamento e
atualização. Eles são referenciados com o prepêndio do nome da variável com um caractere
"$", como $GPP_A $GPP_B.
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