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Verificar configuração da rede
Ao implantarem um novo sistema de telefonia IP, os administradores de sistemas e de redes devem executar
várias tarefas de configuração inicial para preparar a rede para o serviço de telefonia IP. Para obter informações
e uma lista de verificação para instalar e configurar uma rede de telefonia IP da Cisco, consulte a documentação
da sua versão específica do Cisco Unified Communications Manager.

Para que o telefone funcione corretamente como um dispositivo em sua rede, ela deve atender a requisitos
específicos. Um requisito é a largura de banda apropriada. Os telefones exigem mais largura de banda do que
os 32 kbps recomendados quando eles são registrados no Cisco Unified Communications Manager. Quando
você configurar sua largura de banda QoS, considere este requisito de largura de banda maior. Para obter mais
informações, consulte Designs de rede de referência da solução (SRND) do Cisco Collaboration System 12.x
ou posterior (https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/collab12/collab12.html).

O telefone exibe a data e a hora de Cisco Unified Communications Manager. A hora exibida no telefone pode
diferir da hora do Cisco Unified Communications Manager em até 10 segundos.

Observação

Procedimento

Etapa 1 Configure uma Rede VoIP para atender aos seguintes requisitos:

• O VoIP está configurado em seus roteadores e gateways.
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• Cisco Unified Communications Manager está instalado em sua rede e está configurado para tratar do
processamento de chamadas.

Etapa 2 Configure a rede para suportar um dos seguintes:

• DHCP

• Atribuição manual de endereço IP, gateway e máscara de sub-rede

Tópicos relacionados
Documentação do Cisco Unified Communications Manager

Integração de código de ativação para os telefones no local
Você pode usar a integração de código de ativação para configurar rapidamente a novos telefones sem registro
automático. Com essa abordagem, é possível controlar o processo de integração de telefone usando um dos
seguintes:

• Bulk Administration Tool (BAT) do Cisco Unified Communications Manager

• Interface de administração do Cisco Unified Communications Manager

• Serviço Web XML administrativo (AXL)

Ative esse recurso a partir da seção Informações do dispositivo da página de configuração do telefone.
SelecioneNecessário código de ativação para integração se deseja que esse recurso se aplique a um telefone
único no local.

Os usuários devem inserir um código de ativação para que seus telefones possam se registrar. A integração
de código de ativação pode ser aplicada a telefones individuais, a um grupo de telefones ou em toda a rede.

Isso é uma forma fácil para usuários integrarem seus telefones, porque eles somente digitam um código de
ativação de 16 dígitos. Os códigos são inseridos manualmente ou com um código QR, se um telefone tiver
uma câmera de vídeo. Recomendamos que você use um método seguro para fornecer essas informações aos
usuários. Mas se um usuário estiver atribuído a um telefone, essa informação estará disponível no Portal de
ajuda. Os registros de log de auditoria quando um usuário acessa o código do portal.

Os códigos de ativação podem ser usados apenas uma vez e eles expirarem após 1 semana por padrão. Se um
código expirar, você terá que fornecer um novo ao usuário.

Você descobrirá que essa abordagem é uma forma fácil de manter sua rede segura, porque um telefone não
pode ser registrado até que o Certificado de instalação de origem (MIC) e o código de ativação sejam
verificados. Esse método também é uma maneira conveniente de integrar telefones em massa, porque ele não
usa a Ferramenta de suporte para telefones registrados automaticamente (TAPS) ou o registro automático. A
taxa de integração é um telefone por segundo ou aproximadamente 3600 telefones por hora. Os telefones
podem ser adicionados com a Administração do Cisco Unified Communications Manager, com o Serviço
Web XML administrativo (AXL) ou com a BAT.

Os telefones existentes são redefinidos após serem configurados para integração de código de ativação. Eles
não são registrados até que o código de ativação seja inserido e o MIC do telefone verificado. Informe os
usuários atuais que se está movendo para a integração de código de ativação antes de você implementá-lo.
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Para obter mais informações, consulte o Guia de administração do Cisco Unified Communications Manager
e serviço de IM e Presença, versão 12.0(1) ou posterior.

Integração de código de ativação e Mobile and Remote Access
Você pode usar a integração de código de ativação comMobile and Remote Access ao implantar os Telefones
IP Cisco para usuários remotos. Esse recurso é uma maneira segura de implantar telefones remotos quando
o registro automático não é necessário. Mas você pode configurar um telefone para registro automático quando
estiver no local e códigos de ativação quando estiver fora do local. Esse recurso é semelhante a integração de
código de ativação para telefones no local, mas torna o código de ativação disponível também para telefones
remotos.

A integração de código de ativação para Mobile and Remote Access requer o Cisco Unified Communications
Manager 12.5(1)SU1 ou posterior e o Cisco Expressway X12.5 ou posterior. O licenciamento inteligente
também deve ser ativado.

Você ativa este recurso na administração do Cisco Unified CommunicationsManager, mas observe o seguinte:

• Ative esse recurso a partir da seção Informações do dispositivo da página de configuração do telefone.

• Selecione Necessário código de ativação para integração se deseja que esse recurso se aplique a um
telefone único no local.

• Selecione Permitir código de ativação via MRA e Necessário código de ativação para integração
se desejar usar a integração de ativação para um único telefone remoto. Se o telefone estiver no local,
ele muda para o modo de Mobile and Remote Access e usa o Expressway. Se o telefone não conseguir
acessar o Expressway, ele somente será registrado quando ficar fora do local.

Para obter mais informações, consulte os seguintes documentos:

• Guia de administração do Cisco Unified Communications Manager e serviço de IM e Presença, versão
12.0(1)

• Mobile and Remote Access através do Cisco Expressway para Cisco Expressway X12.5 ou posterior

Ativar o registro automático de telefones
O Telefone IP Cisco exige o Cisco Unified Communications Manager para lidar com o processamento de
chamadas. Consulte a documentação da sua versão específica do Cisco Unified Communications Manager
ou a ajuda contextual na Administração do Cisco Unified Communications Manager a fim de garantir que o
Cisco Unified Communications Manager esteja configurado corretamente para gerenciar o telefone, bem
como rotear e processar as chamadas corretamente.

Antes de instalar o Telefone IP Cisco, você deve escolher um método para adicionar telefones ao banco de
dados do Cisco Unified Communications Manager.

Ao ativar o registro automático antes de instalar os telefones, você pode:

• Adicionar telefones sem antes coletar os endereços MAC dos telefones.

• Adicionar automaticamente um Telefone IP Cisco ao banco de dados do Cisco Unified Communications
Manager quando você conecta fisicamente o telefone à sua rede de telefonia IP. Durante o registro
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automático, o Cisco Unified CommunicationsManager atribui o próximo número de diretório sequencial
disponível ao telefone.

• Inserir rapidamente telefones no banco de dados do Cisco Unified CommunicationsManager e modificar
todas as configurações, como os números de diretório, no Cisco Unified Communications Manager.

• Mover telefones registrados automaticamente para novos locais e atribuí-los a diferentes pools de
dispositivos sem afetar os respectivos números de diretório.

O registro automático está desativado por padrão. Em alguns casos, talvez você não queira usar o registro
automático; por exemplo, se desejar atribuir um número de diretório específico ao telefone ou usar uma
conexão segura com o Cisco Unified Communications Manager. Para obter informações sobre como ativar
o registro automático, consulte a documentação da sua versão específica do Cisco Unified Communications
Manager. Quando você configura o cluster para o modo misto por meio do cliente CTL da Cisco, o registro
automático é desativado automaticamente; no entanto, você pode ativá-lo. Quando você configura o cluster
para omodo não seguro pormeio do cliente CTL da Cisco, o registro automático não é ativado automaticamente.

Você pode adicionar telefones com o registro automático e a TAPS, a Ferramenta para suporte a telefones
registrados automaticamente, sem ter que coletar antes os endereços MAC dos telefones.

A TAPS trabalha com a BAT (Bulk Administration Tool) para atualizar um lote de telefones que já foram
adicionados ao banco de dados do Cisco Unified Communications Manager com endereços MAC falsos. Use
a TAPS para atualizar endereços MAC e baixar configurações predefinidas para telefones.

A Cisco recomenda usar o registro automático e a TAPS para adicionar menos de 100 telefones à sua rede.
Para adicionar mais de 100, use a BAT (Bulk Administration Tool).

Para implementar a TAPS, você ou o usuário final disca um número de diretório da TAPS e segue os prompts
de voz. Após a conclusão do processo, o telefone contém o número de diretório e outras configurações, além
de ser atualizado na Administração do Cisco Unified CommunicationsManager com o endereçoMAC correto.

Verifique se o registro automático está ativado e corretamente configurado na Administração do Cisco Unified
Communications Manager antes de você conectar qualquer Telefone IP Cisco à rede. Para obter informações
sobre como ativar e configurar o registro automático, consulte a documentação da sua versão específica do
Cisco Unified Communications Manager.

O registro automático deve ser ativado na Administração do Cisco Unified Communications Manager para
que a TAPS funcione.

Procedimento

Etapa 1 Na Administração do Cisco Unified Communications Manager, clique em Sistema > Cisco Unified CM.
Etapa 2 Clique em Localizar e selecione o servidor necessário.
Etapa 3 Em Informações de registro automático, configure esses campos.

• Modelo de dispositivo universal

• Modelo de linha universal

• Número de diretório inicial

• Número de diretório final

Etapa 4 Desmarque a caixa de seleção Registro automático desativado nesse Cisco Unified Communications
Manager.
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Etapa 5 Clique em Salvar.
Etapa 6 Clique em Aplicar config.

Tópicos relacionados
Documentação do Cisco Unified Communications Manager

Instalar o telefone de conferência
Depois que o telefone se conecta à rede, o processo de inicialização do telefone é iniciado e o telefone é
registrado no Cisco Unified Communications Manager. Você precisa definir as configurações de rede no
telefone se você desativar o serviço DHCP.

Se você usou o registro automático, será preciso atualizar as informações de configuração específicas do
telefone, como associar o telefone a um usuário, alterar a tabela de botões ou o número de diretório.

Depois que o telefone se conecta, ele determina se uma nova carga de firmware precisa ser instalada no
telefone.

Antes de Iniciar

Certifique-se de que você tem a versão de firmware mais recente instalada em seu Cisco Unified
Communications Manager. Verifique os pacotes de dispositivos atualizados aqui:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_
cucm-device-package-compatibility-matrix.html

Procedimento

Etapa 1 Escolha a fonte de alimentação para o telefone:

• Alimentação pela Ethernet (PoE – Power over Ethernet)

• Injetor de energia do Telefone IP Cisco Unified

Para obter mais informações, consulte Maneiras de fornecer energia para o telefone de conferência , na página
6

Etapa 2 Conecte o telefone ao switch.

• Se você usar PoE, conecte o cabo Ethernet à porta LAN e conecte a outra extremidade ao telefone.
• Se você usar o injetor de energia do Telefone IP Cisco Unified, conecte o injetor na porta LAN com um
cabo Ethernet. Conecte o cabo de alimentação ao injetor e conecte o cabo à tomada elétrica. Use outro
cabo Ethernet para conectar o injetor ao telefone de conferência.

Cada telefone vem com um cabo Ethernet na caixa.

Etapa 3 Monitore o processo de inicialização do telefone. Essa etapa verifica se o telefone está configurado corretamente.
Etapa 4 Se você não usar o registro automático, defina manualmente as configurações de segurança no telefone.

Consulte Definir as Configurações de Segurança.

Instalação do Telefone IP Cisco de conferência
5

Instalação do Telefone IP Cisco de conferência
Instalar o telefone de conferência

cs78_b_conference-7832-admin-guide-cucm_chapter2.pdf#nameddest=unique_33
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix.html
cs78_b_conference-7832-admin-guide-cucm_chapter7.pdf#nameddest=unique_57


Etapa 5 Permita que o telefone atualize para a imagem de firmware atual que é armazenada em seu Cisco Unified
Communications Manager.

Etapa 6 Faça chamadas com o telefone para verificar se o telefone e os recursos funcionam corretamente.
Etapa 7 Forneça informações aos usuários finais sobre como usar seus telefones e como configurar as opções do

telefone. Essa etapa garante que os usuários tenham informações adequadas para usar com êxito seus telefones
Cisco.

Maneiras de fornecer energia para o telefone de conferência
Seu telefone de conferência precisa de energia de uma destas fontes:

• Power over Ethernet (PoE), que sua rede fornece.

• Injetor de corrente do Telefone IP Cisco.

• Um cabo de alimentação PoE e o Power Cube 3.

A figura a seguir mostra as opções de alimentação de PoE e do cabo de PoE.

Figura 1: Opções de energia do telefone de conferência

Configurar o telefone nos menus de configuração
O telefone inclui muitas definições de rede configuráveis que talvez você precise modificar para que o telefone
funcione para os usuários. Você pode acessar essas configurações e alterar algumas delas usando os menos
do telefone.

O telefone inclui os seguintes menus de configuração:

• Configuração de rede: fornece opções para visualizar e definir várias configurações de rede.

• Configuração do IPv4: esse submenu fornece opções de rede adicionais.

• Configuração do IPv6: esse submenu fornece opções de rede adicionais.

• Configuração de segurança: fornece opções para visualizar e definir várias configurações de segurança.
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Você pode controlar se um telefone tem acesso ao menu Configurações ou às opções neste menu. Use o campo
Acesso às configurações na janela Administração do Cisco Unified CommunicationsManager Configuração
do telefone para controlar o acesso. O campo Acesso às configurações aceita estes valores:

• Ativado: permite acesso ao menu Configurações.

• Desativado: Impede o acesso à maioria das entradas no menu Configurações. O usuário ainda pode
acessar a Configurações > Status.

• Restrito: Permite o acesso a itens do menu Preferências do usuário e Status e permite salvar as alterações
ao volume. Impede o acesso a outras opções no menu Configurações.

Se não for possível acessar uma opção no menu Configurações do administrador, verifique o campo Acesso
às configurações.

Observação

Você configura as definições que são somente exibição no Administração do Cisco Unified Communications
Manager do telefone.

Procedimento

Etapa 1 Pressione Aplicativos .
Etapa 2 Pressione Configurações.
Etapa 3 Selecione Definições do admin.

Etapa 4 Insira a senha, se necessário, e clique em Iniciar sessão.
Etapa 5 Selecione Configuração de rede ou Configuração de segurança.
Etapa 6 Execute uma destas ações para exibir o menu desejado:

• Use as setas de navegação para selecionar o menu desejado e pressione Selecionar.
• Use o teclado numérico do telefone para inserir o número que corresponde ao menu.

Etapa 7 Para exibir um submenu, repita a etapa 5.

Etapa 8 Para sair de um menu, pressione Voltar .

Tópicos relacionados
Reinicializar ou redefinir o telefone de conferência
Definir as configurações de rede, na página 8
Definir as Configurações de Segurança

Aplicar uma senha ao telefone
Você pode aplicar uma senha ao telefone. Se fizer isso, nenhuma alteração pode ser efetuada nas opções
administrativas sem inserir a senha na tela do telefone Configurações do administrador.

Instalação do Telefone IP Cisco de conferência
7

Instalação do Telefone IP Cisco de conferência
Aplicar uma senha ao telefone

cs78_b_conference-7832-admin-guide-cucm_chapter12.pdf#nameddest=unique_59
cs78_b_conference-7832-admin-guide-cucm_chapter7.pdf#nameddest=unique_57


Procedimento

Etapa 1 NaAdministração do Cisco Unified CommunicationsManager, navegue até a janela de configuração de Perfil
de telefone comum (Dispositivo > Configurações do dispositivo > Perfil de telefone comum).

Etapa 2 Insira uma senha na opção Senha de desbloqueio de telefone local.
Etapa 3 Aplique a senha ao perfil de telefone comum usado pelo telefone.

Entrada de menu e texto no telefone
Ao editar o valor de uma configuração de opção, siga estas diretrizes:

• Use as setas no painel de navegação para realçar o campo que deseja editar. Pressione Selecionar no
painel de navegação para ativar o campo. Depois que o campo estiver ativado, você poderá inserir valores.

• Use as teclas no teclado numérico para inserir números e letras.

• Para inserir letras usando o teclado numérico, use uma tecla de número correspondente. Pressione a tecla
uma ou mais vezes para exibir uma letra em particular. Por exemplo, pressione a tecla 2 uma vez para
“a,” duas vezes rapidamente para “b” e três vezes rapidamente para “c.” Após você fazer uma pausa, o
cursor avança automaticamente para permitir a introdução da letra seguinte.

• Pressione a tecla programável caso faça um erro. Essa tecla programável exclui o caractere à esquerda
do cursor.

• Pressione Reverter antes de pressionar Aplicar para descartar quaisquer alterações feitas.

• Para inserir um ponto (por exemplo, em um endereço IP), pressione * no teclado numérico.

• Para inserir um ponto-e-vírgula para um endereço IPv6, pressione * no teclado numérico.

O Telefone IP Cisco fornece vários métodos para redefinir ou restaurar configurações de opções, se necessário.Observação

Tópicos relacionados
Reinicializar ou redefinir o telefone de conferência
Aplicar uma senha ao telefone, na página 7

Definir as configurações de rede
Procedimento

Etapa 1 Pressione Configurações.
Etapa 2 Selecione Configurações do administrador > Configuração de rede.
Etapa 3 Configure os campos conforme descrito em Campos de configuração de rede, na página 9.
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Depois que você configurar os campos, talvez seja necessário reinicializar o telefone.

Campos de configuração de rede
O menu Configuração de rede contém campos e submenus para IPv4 e IPv6.

Para alterar alguns dos campos, você precisa desativar o DHCP.

Tabela 1: Menu de configuração de rede

DescriçãoPadrãoTipoEntrada

Consulte a tabela “Submenu de
configuração de IPv4”.

Esta opção é exibida somente no modo
de pilha dupla.

MenuConfiguração de IPv4

Consulte a tabela “Submenu de
configuração de IPv6”.

MenuConfiguração de IPv6

Nome do host do telefone. Se estiver
usando DHCP, esse nome é
automaticamente atribuído.

StringNome do host

Nome do domínio DNS (Sistema de
nome de domínio) no qual o telefone
reside.

Para alterar esse campo, desative o
DHCP.

StringNome de domínio

VLAN (Rede local virtual) operacional
que é configurada em um switch do
Cisco Catalyst do qual o telefone é um
membro.

ID da VLAN
operacional

VLAN auxiliar do qual o telefone é um
membro.

ID da VLAN
administrativa

Velocidade e duplex da porta do switch,
onde:

• 10 Meio = 10-BaseT/half-duplex

• 10 Todo = 10-BaseT/full-duplex

• 100Meio = 100-BaseT/half-duplex

• 100 Todo = 100-BaseT/full-duplex

Negociação
automática

Negociação
automática

10 Meio

10 Todo

100 Meio

100 Todo

Config. porta do switch
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DescriçãoPadrãoTipoEntrada

Indica se o protocolo LLDP-MED (Link
Layer Discovery Protocol-Media
Endpoint Discovery) está ativado na
porta do switch.

HabilitadoDesativado

Habilitado

LLDP-MED: Porta do
switch

Tabela 2: Submenu de configuração de IPv4

DescriçãoPadrãoTipoEntrada

Ativa ou desativa o uso de DHCP.HabilitadoDesativado

Habilitado

DHCP

Endereço IP versão 4 (IPv4) do telefone.

Para alterar esse campo, desative o
DHCP.

Endereço IP

Máscara de sub-rede usada pelo
telefone.

Para alterar esse campo, desative o
DHCP.

Máscara de sub-rede

O roteador padrão que o telefone usa.

Para alterar esse campo, desative o
DHCP.

Roteador padrão 1

Servidor DNS (Domain Name System)
primário (Servidor DNS 1) usado pelo
telefone.

Para alterar esse campo, desative o
DHCP.

Servidor DNS 1

Indica se o telefone está usando um
servidor TFTP alternativo.

NãoNão

Sim

TFTP alternativo
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DescriçãoPadrãoTipoEntrada

Servidor TFTP (Trivial File Transfer
Protocol) primário utilizado pelo
telefone.

Se você definir a opção TFTP
alternativo como Ligado, deverá inserir
um valor diferente de zero para a opção
Servidor TFTP 1. Se nem o servidor
TFTP primário nem o servidor TFTP de
reserva estiver listado no arquivo CTL
ou ITL no telefone, você deverá
desbloquear o arquivo antes de salvar
as alterações para a opção Servidor
TFTP 1. Nesse caso, o telefone excluirá
o arquivo quando você salvar as
alterações para a opção Servidor TFTP
1. Um novo arquivo CTL ou ITL será
baixado do novo endereço de Servidor
TFTP 1.

Consulte as notas de TFTP após a tabela
final.

Servidor TFTP 1

Servidor TFTP secundário usado pelo
telefone.

Se nem o servidor TFTP primário nem
o servidor TFTP de reserva estiver
listado no arquivo CTL ou ITL no
telefone, você deverá desbloquear o
arquivo antes de salvar as alterações
para a opção Servidor TFTP 2. Nesse
caso, o telefone excluirá o arquivo
quando você salvar as alterações para a
opção Servidor TFTP 2. Um novo
arquivo CTL ou ITL será baixado do
novo endereço de Servidor TFTP 2.

Consulte a seção de notas de TFTP após
a tabela final.

Servidor TFTP 2

NãoNão

Sim

Endereço DHCP liberado

Tabela 3: Submenu de configuração de IPv6

DescriçãoPadrãoTipoEntrada

Ativa ou desativa o uso de DHCP IPv6.HabilitadoDesativado

Habilitado

DHCPv6 ativado
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DescriçãoPadrãoTipoEntrada

O endereço IPv6 do telefone.

Para alterar esse campo, desative o
DHCP.

Endereço IPv6

Comprimento do endereço IPv6.

Para alterar esse campo, desative o
DHCP.

Tamanho do prefixo
IPv6

Roteador IPv6 padrão.

Para alterar esse campo, desative o
DHCP.

Roteador padrão IPv6 1

Servidor DNS IPv6 primário

Para alterar esse campo, desative o
DHCP.

Servidor DNS IPv6 1

Indica se o telefone está usando um
servidor TFTP IPv6 alternativo.

NãoNão

Sim

TFTP alternativo de
IPv6

Servidor TFTP IPv6 primário usado pelo
telefone.

Consulte a seção de notas de TFTP após
esta tabela.

Servidor TFTP 1 de IPv6

Servidor TFTP IPv6 secundário usado
pelo telefone.

Consulte a seção de notas de TFTP após
esta tabela.

Servidor TFTP 2 de IPv6

NãoNão

Sim

Endereço IPv6 liberado

Para poder configurar as opções de IPv6 em seu dispositivo, o IPv6 deve ser ativado e configurado na
Administração do Cisco Unified Communication. Os campos de configuração de dispositivo a seguir se
aplicam à configuração de IPv6:

• Modo de endereçamento IP

• Preferência do modo de endereçamento IP para sinalização

Se o IPv6 estiver ativado no cluster Unified, a configuração padrão do modo de endereçamento IP será IPv4
e IPv6. Nesse modo de endereçamento, o telefone vai adquirir e usar um endereço IPv4 e um endereço IPv6.
Ele pode usar o IPv4 e o endereço IPv6 conforme exigido pela mídia. O telefone usa o endereço IPv4 ou IPv6
para sinalização de controle de chamadas.

Para obter mais informações sobre IPv6, consulte:

• seção sobre “Configuração comum para dispositivos” no Cisco Unified Communications Manager
Feature and Services Guide, capítulo “IPv6 Support in Cisco Unified Communications Devices”.
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• Guia de implantação do IPv6 para sistemas Cisco Collaboration versão 12.0, localizado aqui:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-system/
products-implementation-design-guides-list.html

Notas TFTP

Quando o telefone procura pelo servidor TFTP, dá prioridade aos servidores TFTP atribuídos manualmente,
independentemente do protocolo. Se a sua configuração incluir servidores TFTP IPv6 e IPv4, o telefone
priorizará a ordem em que procura pelo servidor TFTP dando prioridade a servidores TFTP IPv6 e IPv4
atribuídos manualmente. O telefone procura pelo servidor TFTP nesta ordem:

1. Todos os servidores TFTP IPv4 atribuídos manualmente

2. Todos os servidores IPv6 atribuídos manualmente

3. Servidores TFTP atribuídos pelo DHCP

4. Servidores TFTP atribuídos pelo DHCPv6

Para obter informações sobre o arquivo CTL e ITL, consulte o Guia de segurança do Cisco Unified
Communications Manager.

Verificar a inicialização do telefone
Depois que o telefone for ligado à energia elétrica, ele iniciará automaticamente o processo de diagnóstico
na inicialização.

Procedimento

Ligue o telefone.

Quando a tela principal for exibida, significa que ele foi corretamente inicializado.

Alterar o modelo de telefone de um usuário
Você ou o usuário pode alterar o modelo de telefone de um usuário. A alteração pode ser necessária por vários
motivos, por exemplo:

• Você atualizou o Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) para uma versão do software
que não é compatível com o modelo do telefone.

• O usuário deseja um modelo de telefone diferente do modelo atual.

• O telefone exige reparo ou substituição.

O Unified CM identifica o telefone antigo e usa o endereço MAC do telefone antigo para identificar a
configuração do telefone antigo. O Unified CM copia a configuração do telefone antigo para a entrada do
novo telefone. O novo telefone tem a mesma configuração do telefone antigo.
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Limitação: se o telefone antigo tiver mais linhas ou botões de linha do que o novo telefone, o novo telefone
não terá linhas ou botões de linha extras configurados.

O telefone é reinicializado quando a configuração é concluída.

Antes de Iniciar

Configure o Cisco Unified Communications Manager de acordo com as instruções do Guia de configuração
do recurso do Cisco Unified Communications Manager.

Você precisa de um telefone novo e não utilizado que vem pré-instalado com a versão do firmware 12.8(1)
ou posterior.

Procedimento

Etapa 1 Desligue o telefone antigo.
Etapa 2 Ligue o novo telefone.

Etapa 3 No novo telefone, selecione Substituir um telefone existente.
Etapa 4 Insira a extensão principal do telefone antigo.
Etapa 5 Se o telefone antigo tiver um PIN atribuído, digite o PIN.
Etapa 6 Pressione Enviar.
Etapa 7 Se houver mais de um dispositivo para o usuário, selecione o dispositivo a ser substituído e pressione

Continuar.
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