
Configurar testes padrões do anel e da espera
de chamada em configurações de voz regionais
em SPA112 e em SPA122 

Objetivo
 

Os testes padrões do anel distintivo e da espera de chamada são usados para ajustar
cadências do anel e da espera de chamada. O anel distintivo identifica chamadores
diferentes na mesma linha quando os testes padrões da espera de chamada forem usados
para identificar os chamadores diferentes que estão na espera na mesma linha. Este artigo
explica como configurar um anel distintivo e testes padrões da espera de chamada em
parâmetros vices regionais em um SPA112 ou em um SPA122.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SPA112 
• SPA122
  

Versão de software
 

• 1.3.2(014)
  

Configuração dos testes padrões do anel distintivo e da espera
de chamada
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de adaptador do telefone e escolha a Voz >
regional. A página regional abre:
 



  
Testes padrões do anel distintivo
 

Os valores de campo da cadência do anel (chamados scripts da cadência) são definidos
como segue: Tempo total do anel (quanto tempo o tom é emitido nos segundos/quanto
tempo o tom é silencioso nos segundos). Por exemplo, o valor 60(2/4) emitir-se-ia um tom
por 2 segundos e permanecer-se-ia então silencioso por 4 segundos, repetindo até que 60
segundos passem. Os pares de ligar/desligar do tom múltiplo podem ser incorporados a um
script da cadência.
 

 
Etapa 2. Incorpore valores aos campos da cadência do anel. Estes são scripts da cadência
para tons de anel distintivo correspondentes nos telefones conectados ao dispositivo.
 
Etapa 3. Clique o botão Submit Button para salvar mudanças.
  

Testes padrões distintivos do tom de espera de chamada
 

Os toms de espera de chamada (CWT) são usados para identificar os chamadores



diferentes que estão na espera na mesma linha. 
 

 
Etapa 2. Incorpore valores ao campo da cadência CWT. Estes são scripts da cadência para
o CWT distintivo correspondente.
 
Etapa 3. Clique o botão Submit Button para salvar mudanças.
  

O anel distintivo e o tom de espera de chamada modelam nomes
 

 
Etapa 2. Incorpore valores aos campos de nome do anel. Estes são os nomes no
encabeçamento Alerta-informação de um INVITE para escolher ring/CWT distintivo 1 - 8
para a chamada recebida.
 

 
Etapa 3. Escolha a forma de onda desejada para os atendimentos da lista de drop-down da
forma de onda do anel. Esta é a forma de onda para o sinal do toque.
 

• Sinusoide — O sinal do anel é sinusoidal.
 
• Trapézio — O sinal do anel é trapezoidalmente.
 

Etapa 4. Incorpore um valor desejado ao campo de frequência do anel. Esta é a frequência
do sinal do toque, variando do 10 a 100 hertz.
 
Etapa 5. Incorpore um valor desejado ao campo da tensão do anel. Esta é a tensão
tocando. Varia de 60 a 90 V.
 
Etapa 6. Incorpore um valor desejado ao campo de frequência CWT. Este é o script da
frequência do tom de espera de chamada.
 



Etapa 7. (opcional) para ter todas as linhas soa até que uma linha responda que o
atendimento escolhe sim da lista de drop-down sincronizada do anel. A configuração padrão
é não.
 
Etapa 8. Clique o botão Submit Button para salvar mudanças.
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