Correio de voz de acesso de uma linha externo
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Introdução
Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção
de produtos Cisco Small Business.

Q. Como posso eu alcançar meu sistema de correio de voz de discar dentro de
uma linha externo?
R.
Em alcançar o correio de voz, termine estas instruções abaixo.
1) Setting-up o correio de voz
2) Ciclismo da potência
Setting-up o correio de voz
Passo 1:
Expanda o Plano de discagem do atendimento automático (Plano de discagem AA) e inclua uma
regra que o permita de transferir um atendimento ao Gerenciamento do correio de voz quando o
chamador da parte externa pressiona uma chave.
Nota: Este artigo supõe que o atendimento automático (AA) responderá a todo o caller externo.
Passo 2:
Sob parâmetros do atendimento automático, procure o Plano de discagem 1 AA incorporam então
"(10x|xxx|*:800@192.168.1.100:5090>)" ao campo.
Nota: Neste exemplo, nós usamos o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
"192.168.1.100" para o SPA-400.
Isto significa que o chamador estará dirigido ao Gerenciamento do correio de voz após ter
pressionado a chave da estrela/asterisco (*). O Plano de discagem resultante 1 do atendimento
automático deve olhar como este:
Passo 3:
Clique .
Nota: Faça estas mudanças ao usar SPA9000 com correio de voz SPA400. Isto não se aplica a

outras configurações do correio de voz.
Após as mudanças feitas põe o ciclo o SPA-400. Para instruções, termine estas etapas:
Põe o ciclismo
Passo 1:
Desconecte o cabo de potência SPA400 e espere 30 segundos.
Passo 2:
Obstrua dentro o cabo de potência SPA400 e espere suas luzes para parecer estável.
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