
Configuração de registro em adaptadores do
telefone SPA112 e SPA122 

Objetivo
 

Um log de sistema (Syslog) é usado aos dados de registro de um dispositivo. Você pode
definir que exemplos específicos gerarão um log. Sempre que um exemplo ocorre, a época
e a informação do evento são gravadas e enviadas a um servidor de SYSLOG ou a um
email definido pelo utilizador. O Syslog pode então ser usado para analisar e pesquisar
defeitos muitos aspectos de uma rede. O objetivo deste documento é configurar as
configurações de registro em um SPA112 e em um SPA122. 
 
Para permitir entra os TERMAS 112 e os adaptadores do telefone SPA122 satisfazem
seguem as etapas mencionadas no artigo configuram o módulo do log no SPA100 Series. 
Para ver entra adaptadores do telefone SPA122 e SPA122 satisfazem seguem as etapas
mencionadas no Log Viewer do artigo no SPA100 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SPA112 
• SPA122
  

Versão de software
 

• 1.3.2(XU)
  

Configurações de registro
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de adaptador do telefone como um administrador
e escolha a administração > o log > a configuração de registro. A página da configuração de
registro abre:
 



 
Etapa 2. Incorpore o valor para o tamanho máximo do arquivo de registro aos quilobytes no
tamanho do log arquivado. Os valores válidos são do 128 a 1024.
 
Etapa 3. O clique submete-se para salvar as mudanças.
  

Servidor de SYSLOG
 

 
Etapa 1. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor de
SYSLOG onde as mensagens serão enviadas no endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT no campo do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT.
 
Etapa 2. Inscreva a porta para usar-se no server no campo de porta. Os valores válidos são
1 a 65535. O número de porta é usado para que o administrador dirija os logs do dispositivo
ao server.
 
Etapa 3. O clique submete-se para salvar as mudanças.
  

E-mail
 

Quando registrar é permitido, você pode enviar logs a um endereço email usando o S TP.



As exigências dos provedores de serviços variam. Esteja ciente que alguns fornecedores
não permitem o email S TP de uma conta livre. Outros fornecedores podem exigir um
usuário entrar a uma caixa postal nova antes de enviar email. Para a informação precisa,
leia a documentação do apoio de seu fornecedor. No apoio ou no sistema de ajuda do seu
fornecedor, procure para obter informações sobre dos ajustes do servidor SMTP.
 

 
Etapa1. Para enviar entradas de registro a uma conta de email incorpore um endereço email
válido para identificar o remetente do email no campo do remetente.
 
Etapa 2. Incorpore um endereço email válido onde o email seja enviado no campo do
receptor.
 
Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o Domain
Name do mail server que você se usará para enviar a este email no campo do servidor
SMTP.
 
Etapa 4. Inscreva a porta para usar-se no servidor SMTP no campo de porta S TP. O valor
padrão é 25. Use a porta especificada por seu administrador ou provedor de serviços do
servidor de e-mail.
 
Etapa 5. Incorpore uma breve descrição para a linha de assunto do email ao campo de
assunto. Exemplo: Log de meu ATA.
 
Etapa 6. Incorpore o número de entradas de registro para incluir no email ao número de
campo dos logs. O intervalo válido é 10 a 200.
 
Etapa 7. Incorpore o intervalo, aos minutos, em que para enviar email no campo do
intervalo. O intervalo válido é 1 a 1440 (24 horas).
 
Etapa 8. Incorpore o username para a conta de email que será usada para enviar estes
email no campo de nome de usuário. Use o formato exigido por seu provedor de serviços.
Geralmente é o endereço email completo.
 
Etapa 9. Incorpore a senha para a conta de email que será usada para enviar estes email



no campo de senha.
 
Etapa 10. O clique submete-se para salvar seus ajustes.
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