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Introduction
Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção
de produtos Cisco Small Business.

P. Como verifico o status do registro usando a página de configuração do roteador
VoIP?R.
A tela Voz exibe informações sobre suas linhas telefônicas pela Internet. Para verificar o status do
registro do telefone usando a página de configuração baseada na Web do WRTP54G, conclua as
etapas neste documento.
Verifique o status do registro do telefone usando o roteador VoIP Cisco Small Business
Passo 1:
Acesse a página baseada na Web para configuração do roteador. Para obter instruções, clique
aqui.
Passo 2:
Quando a página de configuração baseada na Web do roteador for exibida, clique em Status >
Voice.

Passo 3:
Verifique estes itens:

Informações
Provisioning Status mostra o status de provisionamento do dispositivo. Uma mensagem como
"Provisionamento bem-sucedido, Falha na provisão" pode ser exibida.
Status da linha1
Status do registro exibe o número de telefone e o status dessa linha telefônica pela Internet,
para que você saiba se a linha telefônica está registrada no Vonage. Se não estiver registrado
e o status indicar que o registro falhou, registre-o com Vonage.
O Status da Chamada1 mostra o status da chamada telefônica ativa.
O Status da Chamada2 mostra se você está usando a chamada em espera, bem como o status
da chamada recebida.
Status da linha2
Status do registro exibe o número de telefone e o status dessa linha telefônica pela Internet,
para que você saiba se a linha telefônica está registrada no Vonage. Se não estiver registrado
e o status indicar que o registro falhou, registre-o com Vonage.
O Status da Chamada1 mostra o status da chamada telefônica ativa.
O Status da Chamada2 mostra se você está usando a chamada em espera, bem como o status
da chamada recebida.

Informações Relacionadas

●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

