
Informações novas e alteradas

• Informações novas e alteradas da versão de firmware 14.1(1), na página 1
• Informações novas e alteradas da versão de firmware 14.0(1), na página 2
• Informações novas e alteradas da versão de firmware 12.8(1), na página 2
• Informações novas e alteradas da versão de firmware 12.7(1), na página 3
• Informações novas e alteradas da versão de firmware 12.6(1), na página 3
• Informações novas na versão de firmware 12.5(1)SR3, na página 3
• Informações novas na versão de firmware 12.5(1)SR1, na página 4
• Informações novas na versão de firmware 12.1(1)SR1, na página 4
• Informações novas na versão de firmware 12.1(1), na página 5
• Informações novas na versão de firmware 12.0(1), na página 5
• Informações novas na versão de firmware 11.7(1), na página 6
• Informações novas na versão de firmware 11.5(1)SR1, na página 6
• Informações novas na versão de firmware versão 11.5(1), na página 7
• Informações novas na versão de firmware 11.0, na página 7

Informações novas e alteradas da versão de firmware 14.1(1)
As informações a seguir são novas ou alteradas para o firmware versão 14.1(1).

Novas ou alteradasRecurso

Aprimoramentos de segurança para sua rede de
telefonia

Suporte a SIP OAuth para proxy TFTP

Recursos do telefoneAlerta de chamada aprimorado para grupo de busca

Configuração específica do produtoExibição do número de chamada configurável para o
modo de linha avançado

Recursos do telefonePLAR atrasado configurável

Recursos do telefoneSuporte de MRA para início de sessão no Extension
Mobility com Fones de ouvido Cisco

Migração do seu telefone diretamente para um
telefone multiplataforma

Migração de telefone sem carga de transição

Informações novas e alteradas
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Informações novas e alteradas da versão de firmware 14.0(1)
Tabela 1: Informações novas e alteradas

Novas ou alteradasRecurso

Configuração específica do produtoMelhoria no monitoramento do estacionamento de
chamada

Aprimoramentos de segurança para sua rede de
telefonia

Aprimoramentos do SIP OAuth

SRST (Survivable Remote Site Telephony)

Recursos do telefone

Aprimoramentos da interface do usuário

Acesso móvel e remoto através do ExpresswayAprimoramentos do OAuth para MRA

A partir da versão de firmware 14.0, os telefones suportam DTLS 1.2. O DTLS 1.2 requer o Cisco Adaptive
Security Appliance (ASA) versão 9.10 ou posterior. Você configura a versão mínima do DTLS para uma
conexão VPN no ASA. Para obter mais informações, consulte o Livro 3 de ASDM: guia de configuração do
Cisco ASA Series VPN ASDM em https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/
asa-5500-series-next-generation-firewalls/products-installation-and-configuration-guides-list.html

Informações novas e alteradas da versão de firmware 12.8(1)
As seguintes informações são novas ou alteradas para o firmware versão 12.8(1).

Conteúdo novo ou alteradoRecurso

Alterar o modelo de telefone de um usuárioMigração de dados do telefone

Informações sobre dispositivoAprimoramento da atualização do fone de ouvido

Recursos do telefoneSimplificar o login no ExtensionMobility com o Fone
de ouvido Cisco

Configuração específica do produto, os novos campos
Abaixar o alerta de voz e Marcar chamada como
spam

Alterações no controle de recursos

Esclareça Wi-Fi e a porta do PC:

• Configurar o telefone nosmenus de configuração

• Ativar a LAN sem fio no telefone

Alterações gerais

Configuração específica do produtoAdicionar informações adicionais sobre o campo de
acesso à Web

Recursos do telefoneRemover recurso sem suporte

Informações novas e alteradas
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Informações novas e alteradas da versão de firmware 12.7(1)
Tabela 2: Revisões do Guia de administração do Telefone IP Cisco 8800 para o Firmware versão 12.7(1)

Seção atualizadaRevisão

Imagens de fundo personalizadasAtualizado para o suporte a papéis de parede em
módulos de expansão de teclas.

Informações sobre dispositivoAtualizada para oferecer suporte ao Fone de ouvido
730

Informações sobre dispositivo

Gerenciamento de fones de ouvido em versões
anteriores do CiscoUnified CommunicationsManager

Atualizado para o Fone de ouvido Cisco série 500
Firmware versão 2.0

Recursos do telefoneAtualizado para chamadas de grupo de busca
recebidas.

Configuração específica do produtoAs informações de configuração de e-hook foram
removidas.

Informações novas e alteradas da versão de firmware 12.6(1)
Todas as referências à documentação do Cisco Unified Communications Manager foram atualizadas para
oferecer suporte a todas as versões do Cisco Unified Communications Manager.

Tabela 3: Revisões do Guia de administração do Telefone IP Cisco 8800 para a versão de firmware 12.6(1)

Seção atualizadaRevisão

Configuração específica do produto

Ambiente de modo de linha avançada

Atualização para reverter para a linha principal no
modo de linha de sessão.

Informações novas na versão de firmware 12.5(1)SR3
Todas as referências à documentação do Cisco Unified Communications Manager foram atualizadas para
oferecer suporte a todas as versões do Cisco Unified Communications Manager.

Tabela 4: Revisões do Guia de administração do Telefone IP Cisco 8800 para a versão de firmware 12.5(1)SR3

Seção atualizadaRevisão

Integração de código de ativação eMobile and Remote
Access

Suporte para integração de códigos de ativação e
Mobile and Remote Access

Informações novas e alteradas
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Seção atualizadaRevisão

Criar um relatório de problemas de telefone a partir
do Cisco Unified Communications Manager

Suporte para utilização da ferramenta de relatório de
problemas a partir do Cisco Unified Communications
Manager.

Compartilhar uma conexão de rede com o telefone e
o computador

Novo tópico

Proteger a câmera do telefone com vídeoNovo tópico

Informações novas na versão de firmware 12.5(1)SR1
Todas as referências à documentação do Cisco Unified Communications Manager foram atualizadas para
oferecer suporte a todas as versões do Cisco Unified Communications Manager.

Tabela 5: Revisões do Guia de administração do Telefone IP Cisco 8800 para a versão de firmware 12.5(1)SR1

Seção atualizadaRevisão

Recursos de segurança suportadosSuporte para curva elíptica

Recursos disponíveis no Modo de linha avançadoSuporte para os aprimoramentos de histórico de
chamadas para o modo de linha avançado com
sobreposição de linhas

Interação com o Cisco Unified Communications
Manager Express

Suporte para página confidencial sobre o suporte do
Cisco Unified Communications Manager Express

Limitação de idiomaSuporte de idioma para Chinês

Integração de código de ativação para os telefones no
local

Suporte para integração de código de ativação

Caminhos de mídia e o estabelecimento de
conectividade interativa

Suporte para caminhos de mídia e o estabelecimento
de conectividade interativa

Configuração específica do produtoSuporte para desativar codificações de TLS

Configuração específica do produtoSuporte para desativar o monofone para que o
caminho de áudio possa ser mantido no fone de ouvido

Gerenciamento de fones de ouvido em versões
anteriores do CiscoUnified CommunicationsManager

Suporte para configuração remota dos parâmetros de
fone de ouvido

Informações novas na versão de firmware 12.1(1)SR1
Todas as referências à documentação do Cisco Unified Communications Manager foram atualizadas para
oferecer suporte a todas as versões do Cisco Unified Communications Manager.

Informações novas e alteradas
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Tabela 6: Revisões do Guia de administração do Telefone IP Cisco 8800 para a versão de firmware 12.1(1)SR1

Seção atualizadaRevisão

Configuração específica do produtoDiscagem enbloc para aprimoramento do
temporizador entre dígitos T.302.

Informações novas na versão de firmware 12.1(1)
Todas as referências à documentação do Cisco Unified Communications Manager foram atualizadas para
oferecer suporte a todas as versões do Cisco Unified Communications Manager.

Tabela 7: Revisões do Guia de administração do Telefone IP Cisco 8800 para a versão de firmware 12.1(1)

Seção atualizadaRevisão

Recursos do telefone disponíveis para Acesso móvel
e remoto através do Expressway

O acessomóvel e remoto através do Expressway agora
suporta o Modo de linha avançada.

Acesso móvel e remoto através do Expressway

Recursos disponíveis no Modo de linha avançado

Configuração específica do produtoAtivar ou desativar TLS 1.2 para acesso ao servidor
Web agora é suportado.

Visão geral do telefoneO codec de áudio G722.2 AMR-WB é agora
suportado.

Campos de estatísticas da chamada

Informações novas na versão de firmware 12.0(1)
Todos os novos recursos foram adicionados a Recursos do telefone.

Todas as referências à documentação do Cisco Unified Communications Manager foram atualizadas para
oferecer suporte a todas as versões do Cisco Unified Communications Manager.

Tabela 8: Revisões do Guia de administração do Telefone IP Cisco 8800 para a versão de firmware 12.0(1)

Seção atualizadaRevisão

Recursos disponíveis no Modo de linha avançadoAtualizado para suporte a estacionamento de
chamadas, status da linha de estacionamento de
chamada, grupos de captura e grupos de busca no
modo de linha avançado

Informações novas e alteradas
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Informações novas na versão de firmware 11.7(1)
Nenhuma atualização de administração foi necessária na versão de firmware 11.7(1).

Informações novas na versão de firmware 11.5(1)SR1
Todos os novos recursos foram adicionados a Recursos do telefone.

Todas as referências à documentação do Cisco Unified Communications Manager foram atualizadas para
oferecer suporte a todas as versões do Cisco Unified Communications Manager.

Tabela 9: Revisões do Guia de administração do Telefone IP Cisco 8800 para a versão de firmware 11.5(1)SR1

Seção atualizadaRevisão

• Requisitos de energia do telefone
• Protocolos de rede

• Visão geral do telefone

• Botões e equipamento do

Atualizado para oferecer suporte ao Telefone IP Cisco
8865NR

Recursos disponíveis no Modo de linha avançadoAtualizado para oferecer suporte a gravação e
monitoramento no Modo de linha avançado

Ativar a LAN sem fio no telefoneAtualizado para oferecer suporte à lista de verificação
de WLAN

Configurar a LAN sem fio usando o telefone

Definir as configurações de rede

Configurar o recurso Não perturbarAtualizado para oferecer suporte a Não perturbar com
MLPP

Configuração específica do produtoAtualizado para oferecer suporte à Campainha
configurável

Aprimoramentos de segurança para sua rede de
telefonia

Maior segurança

Atualizações para Página da Web do Telefone IP
Cisco

Nova apresentação da configuração de recursos do
telefone no Cisco Unified Communications Manager
Configuração de recursos do telefone

Alterações gerais

Informações novas e alteradas
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Informações novas na versão de firmware versão 11.5(1)
Tabela 10: Revisões do Guia de administração do Telefone IP Cisco 8800 para a versão de firmware 11.5(1).

Seção atualizadaRevisão

Configurar teclas de linha adicionais

Recursos disponíveis no Modo de linha avançado

O modo de linha avançado é suportado.

Configurar o recurso Não perturbarNão perturbar (DND) foi atualizado para a nova
exibição.

Visão geral do telefoneO codec opus é suportado.

Ativar modo FIPSO Modo FIPS foi adicionado.

Configurar a LAN sem fio usando o telefoneA configuração de WLAN foi atualizada.

Configurar um perfil deWi-Fi usando o Cisco Unified
Communications Manager

O perfil de WLAN para o Telefone IP Cisco 8861 e
8865 é suportado.

Definir um grupo de Wi-Fi usando o Cisco Unified
Communications Manager

Definir o número de tentativas de autenticaçãoWLANA definição de tentativas de autenticação da WLAN
é suportada.

Ativar o modo de prompt de WLANA ativação domodo de prompt deWLAN é suportada.

Personalizar o tom de discagemA personalização do tom de discagem é suportada.

Exibir tela Informações redeA exibição da tela Informações rede é suportada.

Informações novas na versão de firmware 11.0
Todos os novos recursos foram adicionados a Recursos do telefone.

Todas as referências à documentação do Cisco Unified Communications Manager foram atualizadas para
oferecer suporte a todas as versões do Cisco Unified Communications Manager.

Informações novas e alteradas
7

Informações novas e alteradas
Informações novas na versão de firmware versão 11.5(1)
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Tabela 11: Revisões do Guia de administração do Telefone IP Cisco 8800 para a versão de firmware 11.0

Seção atualizadaRevisão

• Configuração de VPN

• Definir as configurações de rede

• Configurar a Ethernet com eficiência energética
para a porta do switch e do PC

• Configuração da resolução de transmissão de
vídeo

• SRST (Survivable Remote Site Telephony)
aprimorado

Atualizado para esclarecer e resolver deficiências

• Controlar informações de depuração no Cisco
Unified Communications Manager.

Atualizado para suporte aprimorado à opção de
depuração de telefone secional

• Segurança na WLAN.

• Configurar modo de autenticação

• Credenciais de segurança sem fio

Atualizado para oferecer suporte aprimorado para os
certificados digitais EAP-TLS + SCEP, PEAP-GTC
e X.509

• Ferramenta Relatório de problemas.

• Configurar umURL de carregamento do suporte
ao cliente.

Atualizado para suporte aprimorado à PRT
(ferramenta Relatório de problemas)

• Regras de discagem da aplicaçãoAdicionado para oferecer suporte à Regra de discagem
do aplicativo

• Definir o rótulo de uma linha.Adição de rótulo de texto de linha
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