
Configuração de backup e restauração no
SPA100 Series 

Objetivo
 

Um backup da configuração é feito para salvar as configurações atuais e implementá-las
após uma atualização. Restaurar a configuração pode ajudar a resolver problemas de
alterações recentes na configuração sem redefinir completamente o dispositivo para os
padrões de fábrica. Em caso de erro durante uma alteração, o administrador pode restaurar
a configuração anterior carregando um arquivo de configuração de backup. Recomenda-se
fazer backup da configuração atual antes de restaurá-la. As configurações e configurações
de backup podem ser restauradas a qualquer momento. Este artigo explica como fazer
backup e restaurar a configuração no Adaptador Telefônico série SPA100.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Adaptador de telefone série SPA100
  

Versão de software
 

•v1.1.0
  

Configuração de backup
 

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Config
Management > Backup Configuration. A página Backup Configuration é aberta:
 

 
Etapa 2. Clique no botão Backup para salvar as informações de configuração do ATA.
Quando a caixa de diálogo for exibida, escolha um local onde deseja salvar o arquivo .cfg
no computador.
 
Note: É recomendável renomear o arquivo com um nome que inclua a data e a hora de
quando você fez o backup.
  

Restaurar configuração
 

Observação: é recomendável fazer backup das configurações atuais antes de restaurar uma
configuração.
 
Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administration > Config



Management > Restore Configuration. A página Restaurar configuração é aberta:
 

 
 
Etapa 2. Clique em Choose File (Escolher arquivo) e localize o arquivo .cfg (arquivo de
backup) para restaurar as configurações do dispositivo.
 

 
 
Etapa 3. Clique em Restaurar para restaurar as configurações do arquivo selecionado. O
administrador é levado de volta à página de login após a restauração bem-sucedida do
dispositivo.
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