
Lista unificada dos recursos de telefone CM 
Índice

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos 
Componentes Utilizados
Informações de Apoio
Configurar
Verificar
Troubleshooting

Introdução

Este original descreve como obter os detalhes sobre os recursos de telefone apoiados para a
versão particular CUCM.

Pré-requisitos

Requisitos 

Cisco recomenda que você tem o conhecimento da administração do CallManager da Cisco.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no CallManager da Cisco 11.x e mais tarde.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Muitas vezes quando uns novos recursos são introduzidos a ou o telefone lá são ceticismo sobre
sua compatibilidade com telefone. Este original ajuda-o a obter os detalhes de todas as
características que são apoiadas para um telefone específico em uma versão unificada Cisco
particular do gerente de uma comunicação (CUCM).

Obtendo a lista de características suportadas para o telefone particular modele.

Configurar

Este é o procedimento para obter a lista.



Etapa 1. O início de uma sessão a Cisco unificou a página do relatório.

             

         

Etapa 2. Sob relatórios do sistema, escolha a lista unificada dos recursos de telefone CM da gota
para baixo segundo as indicações da imagem.



              

          

Etapa 3. Se você não vê nenhum presente do relatório lá, clique sobre o relatório Generate no
canto superior direito da página, segundo as indicações da imagem.

             

Etapa 4. Uma vez que o relatório é gerado clique sobre o relatório.

             



          

Etapa 5. Selecione o produto e a característica da gota para baixo e clique sobre Submit,
segundo as indicações da imagem.

             

Etapa 6. Se você pode ver a entrada das características da lista então a característica está
apoiada para esse modelo do telefone nessa versão específica do gerente unificado de uma
comunicação.

Etapa 7. Se as características da lista estão vazias, significa que os recursos particulares não
estão apoiados nessa versão específica do gerente unificado de uma comunicação.



            

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.
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