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Visão geral
O Guia de administração do Telefone IP Cisco série 8800 para o Cisco Unified Communications Manager
fornece as informações necessárias para compreender, instalar, configurar, gerenciar e solucionar problemas
de telefones em uma rede VoIP.
Devido à complexidade de uma rede de telefonia IP, este guia não fornece informações completas e detalhadas
para procedimentos que você precisa executar no Cisco Unified Communications Manager ou em outros
dispositivos de rede.

Público-alvo
Os engenheiros de rede, administradores de sistema e engenheiros de telecomunicação devem revisar este
guia para ver as etapas que são necessárias para configurar os Telefones IP Cisco. As tarefas descritas neste
documento envolvem definir configurações de rede que não se destinam aos usuários do telefone. As tarefas
neste manual exigem familiaridades com o Cisco Unified Communications Manager.

Convenções do guia
Este documento usa as seguintes convenções:
Convenção

Descrição

Fonte em negrito

Comandos e teclas estão em negrito.

Fonte em itálico

Argumentos para os quais você fornece valores estão
em itálico.
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Convenção

Descrição

[]

Os elementos em colchetes são opcionais.

{x | y | z}

As palavras-chave alternativas são agrupadas em
colchetes e separadas por barras verticais.

[x | y | z]

As palavras-chave alternativas opcionais são
agrupadas em parênteses e separadas por barras
verticais.

string

Um conjunto de caracteres fora de aspas. Não use
aspas ao redor de uma string, ou ela incluirá as aspas.

fonte de tela

Sessões de terminal e informações que o sistema exibe
estão na fonte de tela .

fonte de entrada

As informações que você deve inserir estão na fonte
de entrada.

fonte de tela em itálico

Argumentos para os quais você fornece valores estão
em fonte de tela em itálico.

^

O símbolo ^ representa a tecla Control, por exemplo,
a combinação de teclas ^D em uma tela significa que
você deve manter a tela Control pressionada enquanto
pressiona a tecla D.

<>

Caracteres não impressos, como senhas, estão entre
colchetes.

Observação

Significa que o leitor deve ficar atento. As observações contêm sugestões úteis ou referências a materiais não
incluídos nesta publicação.

Cuidado

Significa que o leitor deve tomar cuidado. Nesta situação, é possível fazer algo que cause danos ao equipamento
ou perda de dados.
Os avisos usam a seguinte convenção:

Atenção

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação na qual poderia sofrer lesões corporais.
Antes de trabalhar com um equipamento, conheça os perigos relacionados aos circuitos elétricos e os
procedimentos normalmente utilizados para evitar acidentes. Utilize o número da instrução disponibilizado
no fim de cada aviso para localizar a respectiva tradução dos avisos de segurança que acompanham este
dispositivo. Statement 1071
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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Documentação relacionada
Use as seções a seguir para obter informações relacionadas.

Documentação do Telefone IP Cisco série 8800
Localize a documentação específica do seu idioma, modelo de telefone e sistema de controle de chamadas na
página de suporte ao produto do Cisco IP Phone 7800 series.
O Guia de implantação está localizado no seguinte URL:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-implementation-design-guides-list.html

Documentação do Cisco Unified Communications Manager
Consulte o Guia de documentação do Cisco Unified Communications Manager e outras publicações que são
específicas de sua versão do Cisco Unified Communications Manager na página de suporte do produto.

Documentação do Cisco Business Edition 6000
Consulte o Guia de documentação do Cisco Business Edition 6000 e outras publicações que são específicas
à sua versão do Cisco Business Edition 6000. Navegue no seguinte URL:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/business-edition-6000/
tsd-products-support-series-home.html

Documentação, suporte e instruções de segurança
Para obter informações sobre como obter documentação, obter suporte, fornecer feedback sobre a documentação,
revisar instruções de segurança e também recomendar aliases e documentos gerais da Cisco, consulte What’s
New in Cisco Product Documentation mensalmente, que também relaciona toda a documentação técnica nova
e revisada da Cisco, em:
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
Assine o feed RSS do What’s New in Cisco Product Documentation e defina o conteúdo a ser entregue
diretamente no seu desktop usando um aplicativo de leitura. Os feeds RSS são um serviço gratuito e a Cisco
também trabalha no momento com RSS versão 2.0.

Visão geral da segurança dos produtos Cisco
Este produto contém funções criptografadas e está sujeito às leis locais e dos EUA que regulamentam a
importação, exportação, transferência e utilização. O fornecimento de produtos criptografados pela Cisco não
implica que terceiros tenham autoridade para importar, exportar, distribuir ou utilizar criptografia. Importadores,
exportadores, distribuidores e usuários são responsáveis pelo cumprimento das leis americanas e locais. Ao
utilizar este produto, você concorda em cumprir as leis e regulamentações aplicáveis. Se não for possível
cumprir as leis dos Estados Unidos e locais, devolva este produto imediatamente.
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Mais informações sobre as regulamentações de exportação dos EUA podem ser encontradas em
https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.
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