
Configurar ajustes dos recursos de chamada no
adaptador do telefone do SPA100 Series 

Objetivo
 

Os ajustes dos recursos de chamada são muito úteis, permitindo que você configure
características diferentes para atendimentos, tais como a transferência, a conferência, e os
números de emergência. Esta característica permite que você tenha mais controle sobre o
atendimento e aumente o desempenho do atendimento. 
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar os ajustes dos recursos de
chamada em dispositivos do SPA100 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SPA100 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.1 (003)
  

Ajustes dos recursos de chamada
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade de configuração de adaptador do telefone
escolhe a Voz > a linha. A linha página abre:
 

 
Etapa 2. Enrole para baixo a área dos ajustes dos recursos de chamada.
 



 
Etapa 3. Escolha o estado que você gostaria de atribuir à atendida cega e transferência do
Atenção-XFER cego permite a lista de drop-down. Esta característica permite que o ATA
execute transferência atendida terminando o atendimento atual e transferindo o
atendimento, quando deficiente transfere o atendimento ao manter ambas as conexões.
 
Etapa 4. Escolha o estado que você gostaria de atribuir ao atendimento de transferência
quando reage do modo de conferência do Xfer quando lista de drop-down de Conf do
Hangup.  Quando esta característica está permitida faz transferência ATA quando uma
teleconferência é terminada.
 
Etapa 5. Escolha o número máximo de participantes em uma teleconferência da lista de
drop-down das portas do bridge de conferência.
 
Etapa 6. Incorpore os testes padrões do número de emergência separados por vírgulas no
campo de número de emergência para desabilitar o flash do gancho quando o atendimento
for em andamento. A característica do flash do gancho retorna ao normal depois que a
chamada de emergência terminou.
 
Etapa 7. Inscreva o usuário - identificação ou URL do servidor de áudio de fluência
deresposta no campo do servidor MOH.
 
Etapa 8. Dê entrada com o nome de server no bridge de conferência URL para apoiar
Conferências externos.
 
Etapa 9. Escolha o estado que você gostaria de atribuir ao IP que disca do IP da
possibilidade que disca a lista de drop-down. O formato é o [userid@] a.b.c.d [: porta].
 
Nota: O “userid” deve usar valores numéricos, “@” o símbolo é significado pelo * a chave, e
a, b, c, e d são todos os valores entre 0 e 255. Se nenhum número de porta é fornecido a
porta padrão é 5060.
 
Etapa 10. Inscreva o número de ID da caixa postal no campo do ID de caixa postal.
 
Etapa 11. O clique submete-se para salvar suas mudanças.
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