Criando usuários, telefones, e associações no
CallManager da Cisco
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Introdução
Este documento descreve como criar um novo usuário, adicionar um telefone IP e associar o
usuário ao novo telefone.

Pré-requisitos
Requisitos
Os leitores deste documento precisam ter conhecimento sobre estes assuntos:
●

●

A administração 3.3x ou 4.0x do CallManager da Cisco
Hardware da Telefonia IP

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:
Versão do CallManager da Cisco 4.0x ou mais tarde
IP Telephone do Cisco 7960
Nota: Quando um IP Telephone do Cisco 7960 for usado para um exemplo neste original, o
CallManager da Cisco é compatível com muitos Telefones IP. Este original aplica-se a todo.
●

●

Nota: Embora os screen shots neste original sejam da versão do CallManager da Cisco 4.01, o
mesmo procedimento aplica-se para as versões do CallManager da Cisco 3.3x e mais tarde. Este
original destaca as diferenças entre estas versões quando é aplicável.

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.

Convenções
For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Registrar e configurar um telefone
Termine estas etapas a fim configurar um telefone com seus usuário e número de telefone
associados:
1. Conecte à ferramenta de administração em seu servidor do CallManager da Cisco. Incorpore
o <name de http:// do >/ccmadmin/URL do seu CallManager ou do IP address ao navegador.
2. Selecione o dispositivo > o telefone do menu principal do CallManager da
Cisco.

3. Clique Add a New Phone a
relação.

4. Selecione o tipo de telefone. Neste exemplo, um Cisco 7960 é adicionado. Clique em
Next.

5. Incorpore o MAC address do telefone, e preencha o resto dos parâmetros como
necessário.Nota: O MAC address do telefone pode ser encontrado na parte de trás da
unidade na etiqueta ao lado da palavra MAC. Pode-se igualmente encontrar com a ajuda do
botão Settings Button no telefone (79xx), e da seleção da configuração de rede. O MAC
address é o terceiro campo.Neste caso, as seleções são o conjunto de dispositivos padrão e
o botão de template do padrão 7960. Enquanto esta tela indica, outros parâmetros estão
deixados em configurações padrão.Nota: Com CallManager da Cisco 3.3x não há nenhuma
informação da precedência de multinível e da preempção (MLPP), nenhum modo da
segurança do dispositivo, construído na ponte, na privacidade, ou no usuário do proprietário
- opções
identificação.

