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CAPÍTULO

1

Seu telefone
• Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX, na página 1
• Informações novas e alteradas, na página 13
• Firmware do telefone, na página 17
• Documentação relacionada, na página 18
• Suporte para usuários do Telefone IP Cisco, na página 19

Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX
Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX são dispositivos sem fio 802.11 de banda dupla que fornecem
comunicações de voz abrangentes em conjunto com o Cisco Unified Communications Manager e com os
pontos de acesso (APs) Cisco Aironet e Cisco Meraki em uma rede de comunicação empresarial privada.
Os telefones proporcionam comunicação de voz na mesma LAN sem fio utilizada pelo seu computador,
permitindo efetuar e receber chamadas, colocar chamadas em espera, transferir chamadas, efetuar chamadas
em conferência, etc.
O Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX é certificado para atmosfera potencialmente explosiva ATEX Zona 2
IP54 (pendente) e América do Norte Classe I Divisão 2/Zona 2. O telefone é certificado para uso em ambientes
potencialmente explosivos (perigosos) nos quais possa haver gases, vapores ou líquidos inflamáveis presentes
por um curto período de tempo ou sob condições anormais. O telefone apresenta um estilo amarelo padrão
da indústria que oferece rápido reconhecimento em situações de emergência.
A figura a seguir mostra o Cisco Wireless IP Phone 8821 à esquerda e o Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX
à direita.
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Figura 1: Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX

Esses telefones, assim como outros dispositivos de rede, devem ser configurados e gerenciados. Os telefones
oferecem suporte aos codecs G.711a. Codecs G.711u, G.722, G.729a, G.729ab, iLBC, iSAC e OPUS. Os
telefones também oferecem suporte de áudio de banda larga não comprimido (16 bits, 16 kHz).
Os telefones são HAC (hearing aid compatible – compatíveis com aparelho auditivo), mas não possuem
recursos TTY. Eles possuem nervuras nas laterais das 5 teclas para identificação tátil.
As características físicas incluem:
• Resistência a danos por queda do telefone
• Tolerância para limpeza antibacteriana e à base de álcool
• Sem látex e chumbo
• À prova de choque e vibração
• Interface USB On-the-Go (OTG) 2.0
• Cisco Wireless IP Phone 8821: Proteção IP54, que indica que o equipamento é à prova de poeira e possui
proteção contra água (ver abaixo)
• Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX apenas:
• Proteção IP67 em locais comuns
• Certificado para uso em atmosfera potencialmente explosiva:
• ATEX Zona 2 IP54 (pendente)
• Certificado pela METLABS para Classe I e II, Divisão 2 e Classe III, Divisões 1 e 2, Grupos
A, B, C e D
• Estilo amarelo padrão da indústria que oferece rápido reconhecimento em situações de emergência.
• Carregue com um carregador de mesa para um único telefone ou um multicarregador para até 6 telefones.
Para obter mais informações, consulte Acessórios compatíveis, na página 109.
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Além das funções básicas de processamento de chamadas, o telefone pode fornecer funções de produtividade
avançadas que aumentam as suas capacidades de processamento de chamadas.
Dependendo da configuração, seu telefone oferece suporte a:
• Uso de fone de ouvido sem fio Bluetooth, incluindo recursos de chamadas em modo mãos-livres.
• Acesso sem fio para seu número de telefone e o diretório corporativo.
• Acesso a dados da rede, aplicativos XML e serviços baseados na Web.
• Personalização online dos recursos e serviços do telefone a partir do Portal de autoatendimento.
• Geração do relatório de localização quando se registra pela primeira vez. Relata sua localização quando
a localização muda; por exemplo, ao se movimentar pelo prédio. O telefone sem fio também relata sua
localização a cada 24 horas, se não estiver se movendo.
Para obter mais informações, consulte a documentação do Cisco Unified Communications Manager.
Para evitar danos ao dispositivo:
• Não deve tomar banho nem nadar com o telefone.
• Não exponha o telefone a água pressurizada ou água a alta velocidade, como, por exemplo, ao tomar
banho, limpar ou lavar à mão.
• Não use o telefone em um sauna ou sala de vapor.
• Não mergulhe intencionalmente o telefone em água.
• Não utilize o telefone fora dos intervalos de temperatura sugeridos ou em condições extremamente
úmidas, quentes ou frias.
• Não armazene telefones, baterias e acessórios fora dos intervalos de temperatura sugeridos ou em condições
extremamente úmidas, quentes ou frias.
• Não deixe cair o telefone nem o sujeite a outros impactos.
• Não desmonte o telefone, nem remova nenhum parafuso.
• Não use agentes de limpeza agressivos, como alvejante e outros químicos, para limpar a parte exterior
do telefone
• Não use uma porta de bateria quebrada ou uma com um selo quebrado.
Minimize a exposição do seu telefone a sabão, detergente, ácidos ou comidas ácidas e quaisquer líquidos; por
exemplo, água salgada, água e sabão, água da piscina, perfume, repelente de insetos, loções, protetor solar,
óleo, removedor de adesivo, tinta para cabelo, refrigerantes e solventes. Para obter mais informações, consulte
Cuidados com o telefone, na página 8.
IP54 e IP67
O Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX são testados sob condições de laboratório controladas de acordo
com a norma IEC 60529. O Cisco Wireless IP Phone 8821 tem uma classificação de IP54 e o Telefone IP
sem fio Cisco 8821-EX tem uma classificação de IP67 em locais comuns. As proteções de entrada 54 (IP54)
e 67 (IP67) indicam que o equipamento é à prova de poeira e possui proteção contra água. A resistência a
respingos, água e poeira não são condições permanentes e a resistência pode diminuir como resultado do
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desgaste normal. Espera-se que os usuários cuidem do telefone e não exponham deliberadamente o dispositivo
a um ambiente hostil de poeira, respingos ou imersão em água.

Botões e equipamento
O telefone sem fio tem muitos botões e recursos de hardware que você usará regularmente. Use as figuras e
tabela a seguir para identificar os botões e recursos de hardware importantes. A figura a seguir mostra o Cisco
Wireless IP Phone 8821, mas o Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX tem uma aparência semelhante.
Figura 2: Cisco Wireless IP Phone 8821 Botões e equipamento

A tabela a seguir descreve as funções das teclas nos telefones.
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Item Nome ou grupos

Descrição

1

Luz indicadora — use a luz para identificar os estados:

Luz indicadora (LED)
Porta do fone de ouvido

• Vermelho contínuo — o telefone está conectado à fonte de alimentação
CA e a bateria está carregando.
• Verde contínuo — o telefone está conectado à fonte de alimentação
CA e a bateria está totalmente carregada.
• Uma luz âmbar intermitente — indica uma chamada recebida. O telefone
pode estar carregando ou totalmente carregado.
• Uma luz verde intermitente — indica uma mensagem de voz. Quando
o telefone está conectado à fonte de alimentação CA, a luz verde é
exibida por mais tempo do que ao usar somente a bateria.
• Uma luz verde piscando lentamente (a cada 2 segundos): o telefone
está usando apenas a energia da bateria. O telefone está registrado com
a rede sem fio e está dentro da área de cobertura do serviço.

Porta do fone de ouvido com tampa Remova a tampa protetora e conecte
um fone de ouvido ou fones intra-auriculares.
2

Botão Alto-falante

Alto-falante

Ligue e desligue o modo de alto-falante do telefone.
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Item Nome ou grupos

Descrição

3

Teclas programáveis

Botões de função
Cluster de navegação

• A tecla programável Mais

Teclas de controle de
chamadas

• A tecla programável ativa a opção exibida na tela.

Cluster de navegação

acessa a lista de menus ou funções.

Anel de navegação e botão Selecionar

Anel de navegação (anel externo):
• Mover para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita na
Visualização de aplicativos para selecionar estes aplicativos:
• Recentes
• Contatos
• Aplicativos
• Configurações
• Passar pelos menus, para cima e para baixo, para destacar as opções e
para mover para esquerda e para direita pelos números de telefone e
entradas de texto.
• Na Visualização de linhas, pressione para a esquerda no anel de
navegação para ir para a Visualização de aplicativos.

Botão Selecionar

(centro do cluster):

• Efetue uma chamada a partir da tela principal.
• Selecionar um item de menu, uma tecla programável, uma chamada ou
uma ação.
Atender/Enviar
Atender a uma chamada ou, após a discagem de um
número, efetuar a chamada.
Energia/Finalizar chamada
Ligue ou desligue o telefone ou finalize
uma chamada conectada. Ao usar menus ou quando estiver em um app, essa
tecla funciona como um atalho para retornar à tela principal.
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Item Nome ou grupos

Descrição

4

Discar números de telefone, inserir letras e selecionar itens de menu por
número.

Teclado

Um (1)
• Inserir “1” ao discar um número.
• Acesse o correio de voz. Pressione e mantenha pressionado para discar
automaticamente para o sistema de correio de voz.
• Digite estes caracteres de texto especiais: /. @ : ; = ? - _ & %
Asterisco (*)
• Antes de inserir um número de telefone internacional, pressione e
mantenha pressionado por alguns segundos para adicionar o símbolo
do sinal de mais (+) para o número de telefone.
• Digite estes caracteres de texto especiais: + * ~ ` < >
Zero (0)
• Inserir “0” ao discar um número.
• Bloqueie o teclado numérico.
• Digite um espaço ou esses caracteres de texto especiais: 0 , ! ^ ' " |
Cerquilha (#)
• Pressione para silenciar a campainha do telefone. Se configurado, o
telefone vibrará em vez de tocar.
• Digite estes caracteres de texto especiais: # $ £ ¤ ( ) { } [ ]
5

Botões do lado
esquerdo

Aplicativo

Use com aplicativos XML, como Push to Talk.

Volume
• Quando o telefone está ocioso, altere o volume do toque ou desligue a
campainha.
• Quando você tiver uma chamada recebida (tocando), pressione o botão
uma vez para silenciar a campainha.
• Durante uma chamada, controle o volume do alto-falante para monofone,
fone de ouvido ou alto-falante ativo.
• Quando seu telefone estiver no carregador de mesa, controle o volume
do alto-falante do carregador.
Silenciar

Liga e desliga o recurso de silenciamento.
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Sequência de inicialização
Quando um telefone sem fio é ligado, a sequência de inicialização é:
1. O LED vermelho acende.
2. O telefone carrega a imagem de firmware que está armazenada na memória não volátil.
3. A tela é ativada.
4. O telefone procura um ponto de acesso.
5. O telefone é autenticado com o ponto de acesso.
6. O telefone é conectado ao Cisco Unified Communications Manager. Se necessário, o telefone obtém uma
carga de firmware atualizada e um arquivo de configuração.

Cuidados com o telefone
Você pode limpar seu telefone. Lembre-se de seguir nossas instruções para limpeza.
Limpe imediatamente o telefone, se houver contato com algo que possa provocar manchas ou outros danos;
por exemplo, sujeira ou areia, tinta, maquiagem, sabão, detergente, ácido, comidas ácidas ou loções.

Cuidado

Não assopre nem use ar comprimido (por exemplo, aerossóis, jatos de baixa ou alta pressão) para limpar
os orifícios do telefone.

Não use aspirador ou outro dispositivo de sucção limpar os orifícios do telefone.
Não use clipes ou outros objetos para limpar os orifícios do telefone.
O uso de ar, sucção ou objetos mecânicos para limpar os orifícios pode danificar o telefone e invalidar
a garantia.
Se você deixar cair seu telefone na água ou se caírem respingos nele, siga nossas instruções para secá-lo.
Consulte Se você deixar o telefone cair na água, na página 10.
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Limpar a parte externa do telefone
Você pode limpar a parte externa do telefone com um pano seco e sem fiapos. Para os ambientes de cuidados
de saúde, recomendamos usar Caviwipes™ e Saniwipes™ para limpar todo o telefone. Caviwipes e Saniwipes
contêm até 17% de isopropanol.
Todo produto de limpeza que contenha uma quantidade maior de isopropanol, inclusive isopropanol puro, ou
líquido alternativo a base de álcool pode danificar o telefone. Não limpe o telefone com alvejante ou outros
produtos corrosivos.
O uso excessivo de Caviwipes e Saniwipes, mais de 3 vezes por dia, irá danificar o revestimento da superfície
e mudará a aparência do telefone.
Limpe imediatamente o telefone, se houver contato com algo que possa provocar manchas ou outros danos;
por exemplo, sujeira ou areia, tinta, maquiagem, sabão, detergente, ácido, comidas ácidas ou loções.

Cuidado

Não assopre nem use ar comprimido (por exemplo, aerossóis, jatos de baixa ou alta pressão) para limpar
os orifícios do telefone.

Não use aspirador ou outro dispositivo de sucção limpar os orifícios do telefone.
Não use clipes ou outros objetos para limpar os orifícios do telefone.
O uso de ar, sucção ou objetos mecânicos para limpar os orifícios pode danificar o telefone e invalidar
a garantia.
Não mergulhe o telefone em nenhum líquido.
Não use panos excessivamente molhados.
Procedimento

Etapa 1

Remova o telefone do carregador ou desconecte-o do cabo de carregamento.

Etapa 2

Se o telefone estiver em uma caixa de proteção, remova o telefone da caixa.

Etapa 3

Limpe o telefone e a tela com um pano úmido macio e sem fiapos.
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Etapa 4

Caso existam corpos estranhos (por exemplo, areia fina) em um orifício do telefone, bata o telefone contra a
mão para expeli-los.

Se você deixar o telefone cair na água
Se você deixar o telefone cair na água, veja o que pode fazer:
• Agite gentilmente para retirar a água do telefone.
• Seque o telefone com um pano macio, seco e sem fiapos.
• Coloque o telefone em uma área seca e use algum fluxo de ar; por exemplo, você pode usar um ventilador
com ar frio direcionado para a grade do alto-falante do monofone para ajudar a secá-lo. Mas não coloque
o ventilador perto do telefone.
Veja o que você não pode fazer:
• Não abra a tampa da bateria enquanto o telefone estiver molhado.
• Não use ar comprimido para remover a água.
• Não use um secador de cabelo para secar o telefone.
• Não use cotonete, toalha de papel ou tecido na entrada do fone de ouvido ou no compartimento da bateria.
• Não bata o telefone contra superfícies rígidas.
• Não carregue um telefone molhado usando o cabo de carregamento. Você tem que aguardar até que o
telefone seque totalmente.
• Não coloque um telefone molhado no carregador de mesa ou no multicarregador. Você tem que aguardar
até que o telefone seque totalmente.
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Cuidado

Não assopre nem use ar comprimido (por exemplo, aerossóis, jatos de baixa ou alta pressão) para limpar
os orifícios do telefone.

Não use aspirador ou outro dispositivo de sucção limpar os orifícios do telefone.
Não use clipes ou outros objetos para limpar os orifícios do telefone.
O uso de ar, sucção ou objetos mecânicos para limpar os orifícios pode danificar o telefone e invalidar
a garantia.

Cuidado

Para garantir que não entre água no compartimento da bateria do telefone, verifique se o compartimento
está completamente fechado. Consulte Instalar a bateria do Cisco Wireless IP Phone 8821, na página
37.

Se o som ficar abafado depois que você secar o telefone, isso significa que ainda pode haver água nos
compartimentos do microfone ou do alto-falante. Posicione o telefone com o alto-falante voltado para baixo
sobre um pano seco e sem fiapos para ver se escorre água. Se ainda houver água no telefone, use-o somente
depois que ele secar completamente.

Práticas recomendadas de conservação de energia da bateria
O Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX possui uma bateria inteligente de 2060 mAh. A capacidade da
bateria é reduzida para 80% após 500 ciclos de carregamento total (carregando de vazio para cheio). A vida
útil da bateria também depende do estado do telefone, da frequência e da configuração da verificação do AP.

Cuidado

O ciclo de vida esperado para uma bateria é de dois anos. Com base na média de uso, isso corresponde
a, aproximadamente, 500 carregamentos. Você pode verificar a data impressa na bateria para calcular
a idade da bateria. Recomendamos que você substitua a bateria quando ela atingir o fim da vida útil.
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Tabela 1: Vida útil da bateria

Estado da chamada

Modo de digitalização

Tempo de bateria esperado

Em chamada

Contínuo

Até 9,5 horas

Auto

Até 9,5 horas

Contínuo

Até 45 horas

Auto

Até 145 horas

Ocioso

Para obter mais informações sobre baterias, consulte:
• Guia de acessórios do Telefone IP sem fio Cisco série 882x
• Guia de implantação de LAN sem fio do Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX
• Desempenho da bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821
Siga estas práticas recomendadas para garantir que o telefone preserve a energia da bateria.
Ações do usuário
Relembre os usuários de que a vida útil da bateria é reduzida quando o telefone está ligado. Chamadas,
mensagens, uso de aplicativos, uso de Bluetooth e ações, como navegação de menu, utilizam energia.
Os usuários devem garantir que o telefone permaneça em uma boa área de cobertura de RF e que o telefone
possa manter uma conexão constante com o Cisco Unified Communications Manager. Se o telefone se mover
fora do intervalo e permanecer fora do intervalo por um tempo significativo, a vida útil da bateria poderá ser
reduzida.
Para obter mais informações sobre a cobertura RF, consulte Guia de implantação do Telefone IP sem fio Cisco
882x, na página 24.
Configuração do telefone
Configure o campo Modo de exame no Cisco Unified Communications Manager para adequá-lo à sua empresa.
O telefone suporta digitalização contínua, automática e de ponto de acesso único, sendo que contínuo é definido
como padrão. O modo de verificação configurado determina a linha de base da vida útil da bateria.
• O modo de verificação contínua foi projetado para usuários de telefone que estão constantemente na
movimentação e para os quais ocorrem eventos móveis frequentes. Esse modo maximiza o desempenho
e a conectividade, mas às custas da energia da bateria.
• O modo de verificação automática foi desenvolvido para usuários de telefones que apenas navegam
ocasionalmente e que exigem mais autonomia da bateria que o modo de varredura contínua pode oferecer.
• O modo de verificação de ponto de acesso único é projetado para usuários de telefone que não fazem
roaming e exigem duração máxima da bateria ociosa.
Configuração do ponto de acesso
• Para uma vida útil ideal da bateria ociosa, recomendamos o uso de um ponto de acesso compatível com
o recurso de proxy ARP do Cisco Compatible Extensions (CCX). O CCX Proxy ARP permite que o
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telefone permaneça no modo de suspensão por mais tempo, em vez de acordar a cada período de DTIM.
Isso reduz o consumo de energia.
Os Cisco Lightweight Access Points e os Cisco Autonomous Access Points suportam o CCX Proxy ARP,
mas os Cisco Meraki Access Points não.
Para os Cisco Lightweight Access Points, o CCX Proxy ARP é ativado por padrão e não configurável.
Para os Cisco Autonomous Access Points, o CCX Proxy ARP é desativado por padrão, mas pode ser
ativado com o comando opcional dot11 arp-cache.
Se o ponto de acesso não suportar o CCX Proxy ARP, o telefone deverá ser ativado a cada período de
DTIM. As ativações frequentes podem reduzir a duração da bateria ociosa em até 50%.
• Recomendamos que você use um ponto de acesso que suporte o recurso DTPC (Dynamic Transmit Power
Control) da Cisco Compatible Extensions (CCX). Quando o DTPC está ativado, o ponto de acesso anuncia
sua potência de transmissão para todos os clientes. O telefone ajusta sua potência de transmissão para o
nível mínimo necessário para se comunicar com o ponto de acesso. Uma potência de transmissão mais
baixa reduz o ruído desnecessário em outras áreas.
• Limitar o uso do multicast. Se o telefone se inscrever em um fluxo de difusão seletiva, ele será ativado
em cada período de DTIM para receber quadros de difusão seletiva. As ativações frequentes geram o
aumento do consumo de energia.
• Selecione um ponto de acesso que suporte U-APSD. Esse protocolo de economia de energia é usado
quando estiver ligado e quando estiver inativo.
• O campo Economia de energia em chamada no Perfil Wi-Fi deve permanecer ativado para que o
telefone possa usar o U-APSD.
• Se o campo Economia de energia em chamada estiver desativado, o telefone usará o modo ativo
quando ligado, mas utilizará o U-APSD quando estiver no modo ocioso.
Somente desative o campo Economia de energia em chamada para fins de solução de problemas.

Informações novas e alteradas
Informações novas e alteradas do Firmware versão 11.0(6)
A tabela a seguir descreve as alterações a este livro para suportar o Firmware versão 11.0(6).
Nome do recurso

Atualizações

Temporizador de solicitação do aplicativo

Campo do temporizador de solicitação de aplicativos
adicionado a Campos de configuração específica do produto,
na página 74.

Tecla de função esquerda configurável

Campo de tecla de função à esquerda adicionado a Campos
de configuração específica do produto, na página 74.

Aumentar tamanho máximo da senha de
extração para certificados

Atualiza para Instalar um certificado de usuário na página
da Web de administração do telefone, na página 105.
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Nome do recurso

Atualizações

Adicionar informações adicionais sobre o
campo de acesso à Web

Campos de configuração específica do produto, na página
74

Relatórios de localização

Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX, na página 1

Capa em silicone

Acessórios compatíveis, na página 109

Informações novas e alteradas para suporte do Telefone IP sem fio Cisco
8821-EX
Foram feitas no documento as seguintes atualizações.
Recurso

Descrição

Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX Suporte

Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX, na página
1
Instalar a bateria do Telefone IP sem fio Cisco
8821-EX, na página 42
Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco
8821-EX, na página 51
Acessórios compatíveis, na página 109
Carregadores de mesa, na página 111
Multicarregadores, na página 114

Atualização de informações da bateria

Identificação de bateria danificada, na página 58
Práticas recomendadas de conservação de energia da
bateria, na página 11
Substituir a bateria do Cisco Wireless IP Phone 8821,
na página 46
Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco
8821-EX, na página 51

Informações novas e alteradas do Firmware versão 11.0(5)SR1
Foram feitas no documento as seguintes atualizações.
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Recurso

Descrição

Correções do método de autenticação Wi-Fi

Protocolos de rede, na página 21
Configurar um perfil de Wi-Fi usando o Cisco Unified
Communications Manager, na página 66
Utilitário de implantação em massa, na página 70
Falha na autenticação, nenhum AP encontrado, na
página 149
O telefone perde a conexão do Cisco Unified
Communications Manager durante o roaming, na
página 158

Informações novas e alteradas do Firmware versão 11.0(5)
A tabela a seguir descreve as alterações a este livro para suportar o Firmware versão 11.0(5).

Observação

O Firmware versão 11.0(5) para Telefone IP sem fio Cisco 8821 foi adiado. Os recursos da versão estão
disponíveis em versões subsequentes do firmware.

Nome do recurso

Atualizações

Limpeza da configuração

Vários campos removidos em Campos de configuração
específica do produto, na página 74

Carregadores novos para o Cisco Wireless IP Acessórios compatíveis, na página 109
Phone 8821
Carregadores de mesa, na página 111
Multicarregadores, na página 114
Aprimoramentos de segurança

Novo campo Desativar TLS 1.0 e TLS 1.1 para acesso à
web adicionado em Campos de configuração específica do
produto, na página 74
CDP (Cisco Discovery Protocol) adicionado em Protocolos
de rede, na página 21

Aprimoramentos de manutenção

• Novo campo de URL de carregamento de
atendimento ao cliente adicionado em Campos de
configuração específica do produto, na página 74
• Ferramenta Relatório de problemas, na página 82
• Gerenciar os dumps do core a partir da página da web
de administração, na página 144
• Executar diagnóstico de áudio, na página 163
• Gerar um relatório de problemas a partir da página da
web de administração, na página 165
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Nome do recurso

Atualizações

Aprimoramentos da interface do usuário

Nova Chamada de alerta de desvio e Permitir vibrar URI
quando estiver em uma chamada adicionados em Campos
de configuração específica do produto, na página 74
Todas as referências a IPv6 foram removidas.
Acessar informações sobre o dispositivo, na página 121
Página da Web Informações sobre o dispositivo, na página
131

Como resultado de alterações recentes feitas
no hardware, o Telefone IP sem fio Cisco 8821
agora é certificado para proteção de ingresso
IP54 e não é mais certificado para proteção de
ingresso IP67.

Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX, na página 1
Instalar a bateria do Cisco Wireless IP Phone 8821, na página
37
Substituir a bateria do Cisco Wireless IP Phone 8821, na
página 46
Ambiente físico e operacional, na página 169

Informações novas e alteradas do Firmware versão 11.0(4)
A tabela a seguir descreve as alterações a este livro para suportar o Firmware versão 11.0(4).
Nome do recurso

Atualizações

Tela inicial configurável

Botões e equipamento, na página 4
Campos de configuração específica do produto, na página
74
Além de isso, as referências à tela inicial foram atualizadas
para os aplicativos e as telas de exibição da linha.

Contatos locais

Gerenciamento de contatos locais na página de administração
do telefone, na página 101

Ferramenta de relatórios de problemas

Ferramenta Relatório de problemas
Criar um relatório de problemas do telefone, na página 164

Papéis de parede redimensionados

Imagens de fundo personalizadas, na página 88 e suas
subseções

Aprimoramentos da interface do usuário

Estatísticas do WMM UP adicionadas em Estat. de chamada,
na página 129 e Página da Web de estatísticas de transmissão,
na página 136.
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Nome do recurso

Atualizações

Alterações gerais

Estatísticas do telefone no menu de configurações de
administração, na página 128
Inicializar o telefone no firmware alternativo, na página 139
Redefinir o telefone para os padrões de fábrica a partir do
teclado do telefone, na página 141
Acessar diagnóstico do telefone
Localizar a lista de pontos de acesso vizinhos, na página 164
Práticas recomendadas de conservação de energia da bateria,
na página 11

Informações novas e alteradas do Firmware versão 11.0(3)SR4
A tabela a seguir contém as informações que foram adicionadas ou alteradas neste manual para esta versão
do firmware.
Recurso

Atualizações

Utilitário de implantação em massa

Utilitário de implantação em massa, na página 70

Informações novas e alteradas do Firmware versão 11.0(3)
A tabela a seguir contém as informações que foram adicionadas ou alteradas neste manual para esta versão
do firmware.
Recurso

Atualizações

Suporte de nível 1 FIPS 140-2

Recurso removido no 11.0 (5).

Melhorias na economia de energia

Práticas recomendadas de conservação de energia da
bateria, na página 11

Firmware do telefone
A fábrica instala uma versão do firmware do telefone no telefone durante a fabricação. Mas esse firmware
pode não ser a versão mais recente do firmware.
O Cisco Unified Communications Manager armazena as cargas do firmware. Se a versão do firmware no
telefone não for a versão mais recente, o Cisco Unified Communications Manager enviará a carga de firmware
atualizada para o telefone.
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Pacotes de dispositivo
O pacote de dispositivos do Cisco Unified Communication Manager contém recursos de configuração do
dispositivo para os telefones. Muitas funções do telefone exigem que o pacote de dispositivos mais recente
seja instalado no Cisco Unified Communications Manager. Se você não instalar o pacote de dispositivos, os
novos recursos do telefone não funcionarão.
Um pacote de dispositivos introduz novos tipos de telefone no Cisco Unified Communication Manager. O
pacote instala o firmware e os arquivos de configuração necessários para habilitar recursos no seu telefone.
Os novos recursos podem ser desativados por padrão e têm atributos ou configurações que devem ser
configurados.
Para localizar quais pacotes de dispositivos estão disponíveis para a versão do Cisco Unified Communications
Manager e para o telefone, acesse http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/
devpack_comp_mtx.html

Arquivos de configuração do telefone
Os arquivos de configuração para um telefone são armazenados no servidor TFTP e definem parâmetros de
conexão ao Cisco Unified Communications Manager. Em geral, sempre que você fizer uma alteração no Cisco
Unified Communications Manager que exija a redefinição do telefone, uma alteração será feita automaticamente
no arquivo de configuração do telefone.
Os arquivos de configuração também contêm informações sobre qual carregamento de imagem o telefone
está executando. Se esse carregamento de imagem for diferente daquele atualmente carregado em um telefone,
o telefone contatará o servidor TFTP para solicitar os arquivos de carregamento necessários.
Se você definir configurações relacionadas à segurança no Administração do Cisco Unified Communications
Manager, o arquivo de configuração do telefone conterá informações confidenciais. Para garantir a privacidade
de um arquivo de configuração, você deve configurá-lo para criptografia. Para obter mais informações, consulte
a documentação da sua versão específica do Cisco Unified Communications Manager. Um telefone solicita
um arquivo de configuração sempre que é redefinido e registrado com o Cisco Unified Communications
Manager.
Um telefone acessa um arquivo de configuração padrão denominado XmlDefault.cnf.xml do servidor TFTP
quando as seguintes condições são verdadeiras:
• Você ativou o registro automático no Cisco Unified Communications Manager
• O telefone não foi adicionado ao banco de dados do Cisco Unified Communications Manager
• O telefone está se registrando pela primeira vez

Documentação relacionada
Use as seções a seguir para obter informações relacionadas.

Documentação do Telefone IP sem fio Cisco série 882x
Consulte as publicações que são específicas ao seu idioma, modelo do telefone e sistema de controle de
chamadas. Navegue até o seguinte URL de documentação:
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https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
tsd-products-support-series-home.html
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. Navegue até o seguinte URL de
documentação:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/
tsd-products-support-series-home.html

Documentação do Cisco Unified Communications Manager Express
Consulte as publicações que são específicas ao seu idioma, modelo do telefone e versão do Cisco Unified
Communications Manager Express. Navegue até o seguinte URL de documentação:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-express/
tsd-products-support-series-home.html

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

Suporte para usuários do Telefone IP Cisco
Se você for um administrador do sistema, provavelmente é a fonte principal de informações dos usuários do
Telefone IP Cisco em sua rede ou empresa. É importante fornecer informações atuais e detalhadas aos usuários
finais.
Para usar alguns dos recursos do Telefone IP Cisco (incluindo Serviços e opções de sistema de mensagens
de voz), os usuários devem receber informações de você ou de sua equipe de rede ou devem poder entrar em
contato com você para obter assistência. Forneça aos usuários os nome das pessoas de contato para assistência
e as instruções de como entrar em contato com essas pessoas.
Recomendamos que você crie uma página da Web em seu site de suporte interno que forneça aos usuários
finais informações importantes sobre os Telefones IP Cisco deles.
É recomendável incluir os seguintes tipos de informações nesse site:
• Guias do usuário de todos os modelos de Telefone IP Cisco para os quais você oferece suporte
• Informações sobre como acessar o Cisco Unified Communications Portal de Ajuda
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• Lista de recursos com suporte
• Guia do usuário ou referência rápida de seu sistema de correio de voz

Guia de administração do Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX para Cisco Unified Communications Manager
20

CAPÍTULO

2

Redes VoIP
• Requisitos de rede, na página 21
• LAN Sem Fio, na página 25
• Componentes de rede Wi-Fi, na página 26
• Padrões 802.11 para comunicações WLAN, na página 29
• Segurança para comunicações em WLANs, na página 31
• WLANs e roaming, na página 34
• Interação com o Cisco Unified Communications Manager, na página 34
• Interação com o sistema de mensagens de voz, na página 35

Requisitos de rede
Para que o telefone funcione corretamente como um dispositivo em sua rede, ela deve atender aos seguintes
requisitos:
• Rede VoIP
• O VoIP está configurado em seus roteadores e gateways da Cisco.
• O Cisco Unified Communications Manager está instalado em sua rede e está configurado para tratar
do processamento de chamadas.
• Atribuição manual de endereço IP, gateway e máscara de sub-rede

Observação

O telefone exibe a data e a hora do Cisco Unified Communications Manager. Se o usuário desativar a
Data e hora automáticas no aplicativo Configurações, o tempo poderá ficar fora de sincronia em relação
ao tempo do servidor.

Protocolos de rede
O Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX é compatível com vários protocolos de rede Cisco e padrão do
setor que são exigidos na comunicação por voz. A tabela a seguir fornece uma visão geral dos protocolos de
rede que são compatíveis com os telefones.
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Tabela 2: Protocolos de rede compatíveis

Protocolo de rede

Objetivo

Notas de uso

Bluetooth

Bluetooth é um protocolo de rede pessoal sem fio
(WPAN) que especifica como os dispositivos se
comunicam em distâncias curtas.

Os telefones são compatíveis com Bluetooth 4.0.

BootP (Protocolo
Bootstrap)

O BootP permite que um dispositivo de rede, como Nenhuma
o Telefone IP Cisco, descubra determinadas
informações de inicialização, como o endereço IP.

CAST (Cisco Audio
Session Tunnel)

O protocolo CAST permite que os Telefones IP
Cisco e os aplicativos associados descubram
telefones IP remotos e se comuniquem com eles sem
exigir alterações nos componentes tradicionais de
sinalização, como o Cisco Unified Communications
Manager (CM) e os gateways.

CDP (Cisco Discovery
Protocol)

O CDP é um protocolo de descoberta de dispositivo O telefone utiliza o CDP para comunicar
que é executado em todos os equipamentos
informações, como uma ID de VLAN auxiliar, de
fabricados pela Cisco.
acordo com os detalhes do gerenciamento de energia,
e informações de configuração de QoS (Qualidade
Com o CDP, um dispositivo pode anunciar sua
de serviço) com o switch Cisco Catalyst.
existência para outros dispositivos e receber
informações sobre outros dispositivos na rede.

O telefone utiliza o protocolo CAST como uma
interface entre o CUVA e o Cisco Unified
Communications Manager usando o Telefone IP
Cisco como um proxy SIP.

CPPDP (Cisco
O CPPDP é um protocolo proprietário da Cisco
O CPPDP é usado pelo recurso de Compartilhamento
Peer-to-Peer Distribution usado para formar uma hierarquia de ponto a ponto de firmware correspondente.
Protocol)
de dispositivos. Essa hierarquia é usada para
distribuir arquivos de firmware de dispositivos
correspondentes para seus dispositivos vizinhos.
Protocolo de
O DHCP aloca e atribui dinamicamente um endereço
Configuração Dinâmica IP aos dispositivos de rede.
de Host (DHCP)
O DHCP permite conectar um telefone IP à rede e
fazer com que ele funcione sem a necessidade de
atribuir manualmente um endereço IP ou configurar
parâmetros de rede adicionais.

O DHCP é ativado por padrão. Se desativado, você
deverá configurar manualmente o endereço IP, a
máscara de sub-rede, o gateway e um servidor TFTP
em cada telefone localmente.
É recomendável usar a opção 150 personalizada do
DHCP. Com esse método, você configura o endereço
IP do servidor TFTP como o valor de opção. Para
obter mais informações, consulte a documentação
da sua versão específica do Cisco Unified
Communications Manager.
Observação Se você não puder usar a opção 150,

poderá tentar usar a opção 66 do DHCP.
Protocolo HTTP

O HTTP é a forma padrão de transferência de
informações e movimentação de documentos pela
Internet e pela Web.

O telefone utiliza o HTTP para serviços XML e para
a solução de problemas.
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Protocolo de rede

Objetivo

Notas de uso

HTTPS (Secure
Hypertext Transfer
Protocol - Protocolo de
Transferência de
Hipertexto Seguro)

O protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol
Secure) é uma combinação dos protocolos HTTP
com SSL/TLS para fornecer criptografia e
identificação segura de servidores.

Os aplicativos Web compatíveis com os protocolos
HTTP e HTTPS têm dois URLs configurados.
Telefones que são compatíveis com HTTPS
escolhem o URL HTTPS.

IEEE 802.1x

O padrão IEEE 802.1X define um controle de acesso O telefone implementa o padrão IEEE 802.1X dando
baseado em cliente-servidor e o protocolo de
suporte aos seguintes métodos de autenticação:
autenticação que restringe a conexão com uma LAN
• EAP-FAST
por meio de portas que podem ser acessadas
• EAP-TLS
publicamente por clientes não autorizados.
• PEAP-GTC
Até que o cliente seja autenticado, o controle de
• PEAP-MSCHAPV2
acesso 802.1X permite apenas o tráfego do protocolo
EAPOL por LAN por meio da porta à qual o cliente
está conectado. Depois da autenticação
bem-sucedida, o tráfego normal pode passar pela
porta.

IEEE 802.11n/802.11ac

O padrão IEEE 802.11 especifica como os
802.11n opera na banda de 2,4 GHz e de 5 GHz.
dispositivos se comunicam por uma rede local sem
802.11ac opera na banda de 5 GHz.
fio (WLAN).

Protocolo IP

IP é um protocolo de troca de mensagens que envia Para se comunicar usando o IP, os dispositivos de
pacotes pela rede.
rede devem ter um endereço IP, uma sub-rede e um
gateway atribuídos.
As identificações de endereços IP, sub-redes e
gateway serão atribuídas automaticamente se você
estiver usando o telefone com o protocolo DHCP.
Se não estiver usando DHCP, você deverá atribuir
manualmente essas propriedades a cada telefone
localmente.
Os telefones não são compatíveis com IPv6.

Real-Time Transport
Protocol (RTP)

O RTP é um protocolo padrão para transporte de
Os telefones utilizam o protocolo RTP para enviar
dados em tempo real, como voz e vídeo interativos, e receber tráfego de voz em tempo real de outros
por redes de dados.
telefones e gateways.

RTCP (Real-Time
Control Protocol)

O RTCP trabalha em conjunto com o RTP para
O RTCP é ativado por padrão.
fornecer dados de QoS (como instabilidade, latência
e atraso na resposta) em fluxos RTP.

Protocolo SDP

O SDP é a parte do protocolo SIP que determina
quais parâmetros estão disponíveis durante uma
conexão entre dois dispositivos. Conferências são
estabelecidas usando apenas os recursos do SDP aos
quais todos os dispositivos da conferência oferecem
suporte.

Os recursos do SDP, como tipos de codec, detecção
de DTMF e ruído confortável, normalmente são
configurados globalmente pelo Cisco Unified
Communications Manager ou pelo gateway de mídia
em funcionamento. Alguns dispositivos SIP podem
permitir a configuração desses parâmetros no próprio
dispositivo.
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Protocolo de rede

Objetivo

Notas de uso

SIP (Session Initiation
Protocol)

O protocolo SIP é o padrão IETF (Internet
Engineering Task Force) para conferência de
multimídia por IP. O SIP é um protocolo de controle
na camada de aplicativo baseado em ASCII (definido
no RFC 3261) que pode ser usado para estabelecer,
manter e encerrar chamadas entre dois ou mais
dispositivos.

Assim como outros protocolos VoIP, o SIP lida com
as funções de sinalização e gerenciamento de sessão
em uma rede de telefonia de pacote. A sinalização
permite que as informações de chamada sejam
transportadas para além da rede. O gerenciamento
de sessão permite controlar os atributos de uma
chamada de ponta a ponta.

Protocolo TCP

O TCP é um protocolo de transporte orientado por Os telefones utilizam o TCP para se conectar ao
conexão.
Cisco Unified Communications Manager e acessar
os serviços XML.

Segurança da camada de O TLS é um protocolo padrão para proteger e
transporte (TLS)
autenticar comunicações.

Quando a segurança é implementada, o telefone
utiliza o protocolo TLS ao se registrarem com
segurança no Cisco Unified Communications
Manager.

Protocolo de
O TFTP permite transferir arquivos pela rede.
Transferência Trivial de
No Telefone IP Cisco, o TFTP permite obter um
Arquivo (TFTP)
arquivo de configuração específico ao tipo de
telefone.

O TFTP exige um servidor TFTP na sua rede que
possa ser identificado automaticamente pelo servidor
DHCP. Se desejar que um telefone use um servidor
TFTP diferente do especificado pelo servidor DHCP,
você deverá atribuir manualmente o endereço IP do
servidor TFTP usando o menu Configuração de rede
no telefone.
Para obter mais informações, consulte a
documentação da sua versão específica do Cisco
Unified Communications Manager.

Protocolo UDP (User
Datagram Protocol)

O UDP é um protocolo de troca de mensagens sem O UDP é utilizado pelos telefones para sinalização.
conexão para entrega de pacotes de dados.
Tópicos relacionados
Configurar manualmente a rede do telefone no menu Configurações , na página 93
Interação com o Cisco Unified Communications Manager, na página 34
Padrões 802.11 para comunicações WLAN, na página 29
Sequência de inicialização, na página 8

Guia de implantação do Telefone IP sem fio Cisco 882x
O Guia de implantação do Telefone IP sem fio Cisco 882x contém informações úteis sobre o telefone sem fio
no ambiente Wi-Fi. Você pode encontrar o guia de implantação neste local:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-implementation-design-guides-list.html
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LAN Sem Fio
Observação

Para obter Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX instruções de implementação e configuração
detalhadas, consulte Guia de implementação do Telefone IP sem fio Cisco série 8821.

Dispositivos com capacidade sem fio podem fornecer comunicação de voz dentro da WLAN corporativa. O
dispositivo depende de e interage com pontos de acesso (AP) sem fio e com os principais componentes de
telefonia IP da Cisco, incluindo Cisco Unified Communications Manager Administração, para fornecer
comunicação de voz sem fio.
Os telefones sem fio exibem recursos Wi-Fi que podem utilizar Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g e 802.11n.
A figura a seguir mostra uma topologia típica de WLAN que permite a transmissão sem fio de voz para
telefonia IP sem fio.
Figura 3: Topologia típica de WLAN

Ao ligar, um telefone procura e associa um AP se o acesso sem fio do dispositivo estiver definido como
ativado. Se as redes memorizadas não estiverem no intervalo, você poderá selecionar uma rede transmitida
ou adicionar uma rede manualmente.
O AP usa a conexão com a rede com fio para transmitir dados e pacotes de voz de e para os comutadores e
roteadores. A sinalização de voz é transmitida para o servidor de controle de chamadas para roteamento e
processamento de chamadas.
Os APs são componentes críticos em uma WLAN por fornecerem links sem fio ou hot spots para a rede. Em
algumas WLANs, cada AP tem uma conexão cabeada a um comutador Ethernet, como o Cisco Catalyst 3750,
configurado em uma LAN. O comutador fornece acesso a gateways e o servidor de controle de chamadas
para suportar telefonia IP sem fio.
Algumas redes contêm componentes com fio que suportam componentes sem fio. Os componentes com fio
podem abranger comutadores, roteadores e pontes com módulos especiais para ativar o recurso sem fio.
Para obter mais informações sobre Cisco Unified Wireless Networks, consulte https://www.cisco.com/c/en/
us/products/wireless/index.html.
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Componentes de rede Wi-Fi
O telefone deve interagir com vários componentes de rede na WLAN para efetuar e receber chamadas com
êxito.

Relações de canal e domínio do AP
Os pontos de acesso (APs) transmitem e recebem sinais de RF sobre canais na banda frequência de 2.4 GHz
ou 5 GHz. Para fornecer um ambiente sem fio estável e reduzir a interferência de canal, você deve especificar
canais sobrepostos para cada AP.
Para obter mais informações sobre relações de canal e domínio do AP, consulte a seção “Projetando LAN
sem fio para voz” na Guia de implementação do Telefone IP sem fio Cisco série 8821.

Interações do AP
Os telefones sem fio usam os mesmos APs como dispositivos de dados sem fio. No entanto, o tráfego de voz
em uma WLAN requer diferentes configurações de equipamento e layouts do que uma WLAN usada
exclusivamente para tráfego de dados. A transmissão de dados pode tolerar um nível mais alto de ruído de
RF, perda de pacotes e disputa por canais do que a transmissão de voz. A perda de pacotes durante a transmissão
de voz pode causar áudio irregular ou interrompido e tornar a chamada inaudível. Os erros de pacote também
podem causar bloqueio ou congelamento de vídeo.
Os usuários de telefones sem fio são móveis e geralmente percorrem um campus ou se deslocam entre andares
de um prédio enquanto estão conectados a uma chamada. Por outro lado, os usuários de dados permanecem
em um único lugar ou se movem para outro local. A capacidade de roaming durante a manutenção de uma
chamada é uma das vantagens da voz sem fio; portanto, a cobertura de RF precisa incluir escadas, elevadores,
cantos silenciosos externos às salas de conferência e passagens.
Para garantir uma boa qualidade de voz e cobertura ideal do sinal de RF, você deve executar uma pesquisa
local. A pesquisa local determina configurações adequadas à voz sem fio e auxilia no design e layout da
WLAN; por exemplo, colocação de AP, níveis de energia e atribuições de canal.
Após implantar e usar a voz sem fio, você deve continuar realizando pesquisas locais após a instalação. Quando
você adiciona um grupo de novos usuários, instala mais equipamentos ou empilha grandes quantidades de
inventário, está alterando o ambiente sem fio. Uma pesquisa após a instalação verifica se a cobertura do AP
ainda é adequada para comunicações de voz ideais.

Observação

A perda de pacotes ocorre durante o roaming; no entanto, o modo de segurança e a presença de roaming
rápido determinam quantos pacotes serão perdidos durante a transmissão. A Cisco recomenda a
implementação do Cisco Centralized Key Management (CCKM) para ativar o roaming rápido.

Para obter mais informações sobre QoS de voz em uma rede sem fio, consulte Guia de implementação do
Telefone IP sem fio Cisco série 8821.
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Associação do ponto de acesso
Na inicialização, o telefone procura APs com SSIDs e tipos de criptografia que ele reconhece. O telefone cria
e mantém uma lista de APs qualificados e seleciona o melhor ponto de acesso, com base na configuração
atual.

QoS em uma rede sem fio
O tráfego de voz e vídeo na LAN sem fio, como tráfego de dados, é suscetível a atraso, variação e perda de
pacotes. Esses problemas não afetam o usuário final de dados, mas podem impactar seriamente uma chamada
de voz ou vídeo. Para garantir que o tráfego de voz e vídeo receba um tratamento confiável e oportuno com
atraso baixo e baixa variação, você deve utilizar a qualidade de serviço (QoS).
Ao separar os dispositivos em um VLAN de voz e marcar pacotes de voz com uma QoS maior, você pode
garantir que o tráfego de voz tenha tratamento prioritário sobre o tráfego de dados, o que resulta em atrasos
de pacotes menores e menos pacotes perdidos.
Diferentemente de redes com fio com largura de banda dedicada, as LANs sem fio consideram a direção do
tráfego ao implementar a QoS. O tráfego é classificado como upstream ou downstream em relação ao AP,
como mostra a figura a seguir.

O tipo avançado de função de coordenação distribuída (EDCF) de QoS contém até oito filas para QoS
downstream (em direção aos clientes 802.11 b/g). Você pode alocar as filas com base nessas opções:
• Configurações de QoS ou de ponto de código de serviços diferenciados (DSCP) para os pacotes
• Listas de acesso de camada 2 ou de camada 3
• VLANs para tráfego específico
• Registro dinâmico de dispositivos
Embora até oito filas no AP possam ser configuradas, você deve usar apenas três filas para tráfego de voz,
vídeo e sinalização para garantir a melhor QoS possível. Efetuar voz na fila de voz (UP6), vídeo no tráfego
de fila de vídeo (UP5), sinalização (SIP) na fila de vídeo (UP4) e colocar o tráfego de dados em uma fila de
esforço máximo (UP0). Embora o 802.11 b/g EDCF não assegure que o tráfego de voz esteja protegido contra
tráfego de dados, você deve obter os melhores resultados estatísticos ao utilizar este modelo de enfileiramento.
As filas são:
• Melhor esforço (BE) - 0, 3
• Histórico (BK) - 1, 2
• Vídeo (VI) - 4, 5
• Voz (VO) - 6, 7
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Observação

O dispositivo marca os pacotes de sinalização SIP com um valor DSCP de 24 (CS3) e pacotes RTP com
valor DSCP de 46 (FE).

Observação

O controle de chamadas (SIP) é enviado como UP4 (VI). O vídeo é enviado como UP5 (VI) quando o
controle de admissão obrigatório (ACM) está desabilitado para vídeo (especificação de tráfego [TSpec]
desativada). A voz é enviada como UP6 (VO) quando o ACM está desabilitado para voz (TSpec
desativado).

A tabela a seguir fornece um perfil de QoS no AP que fornece prioridade para tráfego de voz, vídeo e controle
de chamadas (SIP).
Tabela 3: Configurações de interface e perfil de QoS

Tipo de tráfego

DSCP

802.1p

WMM UP

Intervalo de portas

Voz

EF (46)

5

6

UDP 16384-32767

Vídeo interativo

AF41 (34)

4

5

UDP 16384-32767

Controle da
chamada

CS3 (24)

3

4

TCP 5060-5061

Para melhorar a confiabilidade de transmissões de voz em um ambiente não determinístico, o dispositivo
suporta o padrão do setor e do IEEE 802.11 e é compatível com Wi-Fi Multimedia (WMM). O WMM permite
que serviços diferenciados para voz, vídeo, dados de melhor esforço e outro tráfego. Para que esses serviços
diferenciados forneçam QoS suficiente para os pacotes de voz, apenas uma quantidade específica de largura
de banda de voz pode ser atendida ou admitida em um canal ao mesmo tempo. Se a rede puder lidar com “N”
chamadas de voz com largura de banda reservada, quando a quantidade de tráfego de voz for aumentada além
deste limite (para N + 1 chamadas), a qualidade de todas as chamadas será prejudicada.
Para ajudar a resolver problemas com a qualidade da chamada, é necessário um esquema inicial do controle
de admissão de chamada (CAC). Com o SIP CAC ativado na WLAN, o QoS é mantido em um cenário de
sobrecarga de rede ao limitar o número de chamadas de voz ativas para não exceder os limites configurados
no AP. Durante os horários de congestionamento da rede, o sistema mantém uma pequena reserva de largura
de banda, de modo que os clientes de dispositivos sem fio possam fazer roaming em um ponto de acesso
vizinho, mesmo quando o AP estiver em “plena capacidade.” Depois que o limite de largura de banda de voz
for atingido, a próxima chamada será balanceada para um ponto de acesso vizinho, de modo que não afete a
qualidade das chamadas existentes no canal.
Os telefones utilizam TCP para comunicações SIP e os registros do sistema de controle de chamadas podem
ser perdidos se um AP estiver em plena capacidade. Os frames de ou para um cliente que não foram
"autorizados" por meio do CAC podem ser cancelados, resultando no cancelamento do registro do sistema
de controle de chamadas. Portanto, recomendamos que você desative o SIP CAC.
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Configurar DSCP flexível
Procedimento

Etapa 1

Na Administração do Cisco Unified Communications Manager, acesse Sistema > Parâmetros de serviço.

Etapa 2

Nos parâmetros gerais de cluster (Sistema - localização e região), defina o uso de pool de largura de banda
de vídeo para chamadas de vídeo imersivas como Falso.

Etapa 3

Nos parâmetros gerais de cluster (controle de admissão de chamada), defina a política de marcação da QoS
de chamada de vídeo como Promover para imersiva.

Etapa 4

Salvar suas alterações.

Padrões 802.11 para comunicações WLAN
As LANs sem fio devem seguir os padrões 802.11 do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)
que definem os protocolos que governam todo o tráfego sem fio baseado em Ethernet. Os telefones sem fio
são compatíveis com os seguintes padrões:
• 802.11 a: utiliza a banda de 5 GHz que fornece mais canais e taxas de dados aprimoradas por meio da
tecnologia OFDM. A seleção de frequência dinâmica (DFS) e o controle de potência de transmissão
(TPC) são compatíveis com esse padrão.
• 802.11b: especifica a frequência de rádio (RF) de 2,4 Ghz para transmissão e recebimento de dados em
taxas de dados mais baixas (1, 2, 5,5, 11 Mbps).
• 802.11 d: permite que os pontos de acesso anunciem seus canais de rádio suportados atualmente e
transmitam níveis de energia. O cliente habilitado para 802.11d utiliza essas informações para determinar
os canais e potências a serem usados. O telefone requer o modo Mundial (802.11 d) para determinar
quais canais são legalmente permitidos para qualquer país específico. Para obter os canais compatíveis,
consulte a tabela a seguir. Verifique se o 802.11d está configurado corretamente nos Cisco IOS Access
Points ou no Cisco Unified Wireless LAN Controller.
• 802.11e: define um conjunto de aprimoramentos de qualidade de serviço (QoS) para aplicativos de LAN
sem fio.
• 802.11g: usa a mesma banda de 2,4 Ghz não licenciada que o 802.11b, mas estende as taxas de dados
para fornecer maior desempenho por meio da tecnologia OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing). O OFDM é uma tecnologia de codificação de camada física para transmissão de sinais
pelo uso de RF.
• 802.11 h: suporta o espectro de 5 GHz e a gestão de energia de transmissão. Fornece DFS e TPC para o
controle de acesso de mídia (MAC) do 802.11
• 802.11i: especifica mecanismos de segurança para redes sem fio.
• 802.11n: usa a frequência de rádio de 2,4 GHz ou 5 GHz para transmissão e recebimento de dados com
velocidades de até 150 Mbps e aprimora a transferência de dados através do uso da tecnologia MIMO
(Multiple Input, Multiple Output), acoplamento de canal e otimização de carga.
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Observação

Os telefones sem fio têm uma única antena e usam o sistema SISO (Single
Input Single Output), que suporta apenas taxas de dados MCS 0 a MCS 7
(72 Mbps com canais de 20 MHz e canais de 150 Mbps e 40MHz).
Opcionalmente, você pode ativar o MCS 8 ao MCS 15 se os clientes 802.11n
estiverem usando a tecnologia MIMO que pode se beneficiar dessas taxas
de dados mais altas.

• 802.11r: especifica os requisitos para roaming rápido e seguro.
• 802.11ac: usa a frequência de rádio de 5 GHz para transmissão e recebimento de dados com velocidades
de até 433 Mbps.
Tabela 4: Canais compatíveis

Faixa de banda

Canais
disponíveis

Conjunto de canais

Extensão de canal

2.412 - 2.472 GHz

13

1 - 13

20 MHz

5.180 - 5.240 GHz

4

36, 40, 44, 48

20, 40, 80 MHz

5.260 - 5.320 GHz

4

52, 56, 60, 64

20, 40, 80 MHz

5. 500 - 5.700 GHz

11

100 - 140

20, 40, 80 MHz

5.745 - 5.825 GHz

5

149, 153, 157, 161, 165

20, 40, 80 MHz

Observação

Os canais 120, 124, 128 não são suportados nas Américas, Europa ou Japão, mas podem estar disponíveis
em outras regiões do mundo.

Para obter informações sobre taxas de dados suportadas, potência Tx e sensibilidade Rx para WLANs, consulte
Guia de implementação do Telefone IP sem fio Cisco série 8821.

Modo Mundial (802.11d)
Os telefones sem fio utilizam 802.11d para determinar os canais e transmitir níveis de energia a serem usados.
O telefone herda sua configuração de cliente do AP associado. Ative o modo Mundial (802.11d) no AP para
usar o telefone no modo mundial.

Observação

A habilitação do modo Mundial (802.11d) poderá não ser necessária se a frequência for de 2,4 GHz e
o ponto de acesso atual estiver sendo transmitido em um canal de 1 a 11.

Como todos os países suportam essas frequências, você pode tentar digitalizar esses canais independentemente
do suporte de modo Mundial (802.11d).
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Para obter mais informações sobre como ativar o modo mundial e suporte de 2,4 GHz, consulte a Guia de
implementação do Telefone IP sem fio Cisco série 8821.
Ative o modo Mundial (802.11d) para o país correspondente onde o ponto de acesso está localizado. O modo
mundial é ativado automaticamente para o Cisco Unified Wireless LAN Controller.

Intervalos de radiofrequência
As comunicações WLAN usam os seguintes intervalos de radiofrequência (RF):
• 2,4 GHz — muitos dispositivos que usam 2,4 GHz podem interferir na conexão 802.11b/g. A interferência
pode produzir um cenário de negação de serviço (DoS), o que pode evitar uma transmissão de 802,11
bem-sucedida.
• 5 GHz — esse intervalo divide-se em várias seções chamadas de faixas UNII (National Information
Infrastructure) não licenciadas, cada uma contendo quatro canais. Os canais têm espaçamento de 20 MHz
para fornecer canais não sobrepostos e mais canais do que o de 2,4 GHz fornece.

Segurança para comunicações em WLANs
Como todos os dispositivos de WLAN que estão no intervalo podem receber todo o tráfego da WLAN, a
segurança da comunicação por voz é algo essencial nessas redes. Para garantir que os invasores não manipulem
ou interceptem o tráfego de voz, a Cisco SAFE Security Architecture suporta telefones sem fio e Cisco Aironet
APs. Para obter mais informações sobre segurança em redes, consulte https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/
enterprise/design-zone-security/index.html.

Métodos de Autenticação
A solução de telefonia IP sem fio da Cisco fornece segurança de rede sem fio que impede inícios de sessão
não autorizados e comunicações comprometidas através do uso dos seguintes métodos de autenticação aceitos
pelos telefones:
• Autenticação WLAN
• WPA (autenticação 802.1x + criptografia TKIP ou AES)
• WPA2 (autenticação 802.1x + criptografia AES ou TKIP)
• WPA-PSK (criptografia de chave pré-compartilhada + TKIP)
• WPA2-PSK (criptografia de chave pré-compartilhada + AES)
• EAP-FAST (Protocolo de autenticação ampliável - autenticação flexível via túnel seguro)
• EAP-TLS (Protocolo de autenticação ampliável - segurança da camada de transporte)
• PEAP (Protocolo de autenticação extensível protegido) MS-CHAPv2 e GTC
• CCKM (Gerenciamento centralizado de chaves da Cisco)
• Abrir (nenhum)
• Criptografia WLAN
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• AES (Esquema de criptografia avançada)
• TKIP/MIC (protocolo de integridade de chave temporal/verificação de integridade da mensagem)
• WEP (protocolo equivalente com fio) 40/64 e 104/128 bits

Observação

O WEP dinâmico com autenticação 802.1x e autenticação de chave compartilhada não são suportados.

Para obter mais informações sobre métodos de autenticação, consulte a seção sobre “Segurança sem fio” na
Guia de implementação do Telefone IP sem fio Cisco série 8821.

Gestão de chave autenticada
Os seguintes esquemas de autenticação usam o servidor RADIUS para gerenciar chaves de autenticação:
• WPA/WPA2: usa informações do servidor RADIUS para gerar chaves exclusivas para autenticação.
Como essas chaves são geradas no servidor RADIUS centralizado, o WPA/WPA2 oferece que mais
segurança do que as chaves pré-compartilhadas WPA que são armazenadas no AP e no dispositivo.
• Cisco Centralized Key Management (CCKM): usa informações do servidor RADIUS e de um servidor
de domínio sem fio (WDS) para gerenciar e autenticar as chaves. O WDS cria um cache de credenciais
de segurança para dispositivos cliente ativados para o CCKM, para uma nova autenticação rápida e
segura.
Com o WPA/WPA2 e o CCKM, as chaves de criptografia não são inseridas no dispositivo, mas derivadas
automaticamente entre o AP e o dispositivo. Porém, o nome do usuário EAP e a senha que são usados para
autenticação devem ser inseridos em cada dispositivo.

Métodos de criptografia
Para garantir que o tráfego de voz esteja seguro, os telefones sem fio oferecem suporte para WEP, TKIP e
padrões de criptografia avançada (AES) para criptografia. Quando esses mecanismos são usados para
criptografia, os pacotes RTP (Real-Time Transport Protocol) de voz são criptografados entre o AP e o
dispositivo.
WEP
Quando o WEP é utilizado na rede sem fio, a autenticação acontece no AP por meio da autenticação de
chave aberta ou de chave compartilhada. A chave WEP configurada no telefone deve corresponder à
chave WEP que está configurada no AP para que as conexões sejam bem-sucedidas. O telefone oferece
suporte para chaves WEP que usam criptografia de 40 bits ou uma criptografia de 128 bits e permanecem
estáticas no dispositivo e no AP.
TKIP
WPA e CCKM usam criptografia TKIP, que tem diversas melhorias em relação ao WEP. TKIP fornece
vetores de inicialização (IVs) mais longos e criptografia de chave por pacote que reforçam a criptografia.
Além disso, uma verificação de integridade das mensagens (MIC) garante que os pacotes criptografados
não sejam alterados. O TKIP remove a capacidade de previsão do WEP que ajuda os invasores a decifrar
a chave WEP.
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AES
Um método de criptografia usado para autenticação WPA2. Esse padrão nacional de criptografia usa um
algoritmo simétrico que tem a mesma chave para criptografia e descriptografia.
Para obter mais informações sobre métodos de criptografia, consulte a seção sobre “Segurança sem fio” na
Guia de implementação do Telefone IP sem fio Cisco série 8821.

Opções de autenticação e criptografia do AP
Esquemas de autenticação e criptografia são configuradas na LAN sem fio. As VLANs configuradas na rede
e nos APs e especificam diferentes combinações de autenticação e criptografia. Um SSID é associado a uma
VLAN e ao esquema de autenticação e criptografia específico. Para que os telefones sem fio sejam autenticados
corretamente, você deve configurar os mesmos SSIDs com os esquemas de autenticação e criptografia deles
nos APs e no telefone.

Observação

• Quando você usa uma chave pré-compartilhada WPA ou WPA2, a chave pré-compartilhada deve
ser definida de forma estática no telefone. Essas chaves devem coincidir com as chaves que estão
no AP.
• Os telefones sem fio não oferecem suporte para negociação automática de EAP; para usar o modo
EAP-FAST, você deve especificá-lo.

A tabela a seguir mostra uma lista de esquemas de autenticação e criptografia configurados nos APs do Cisco
Aironet que são suportados pelo telefone. A tabela mostra a opção de configuração de rede para o dispositivo
que corresponde à configuração do AP.
Tabela 5: Esquemas de autenticação e criptografia

Configuração de WLAN da Cisco

Configuração do telefone

Autenticação

Gerenciamento de
chaves

Criptografia comum

Autenticação

Abrir

Nenhuma

Nenhuma

Nenhuma

WEP estático

Nenhuma

WEP

WEP

EAP-FAST

WPA ou WPA2 com
CCKM opcional

TKIP ou AES

802.1x EAP > EAP-FAST

PEAP-MSCHAPv2

WPA ou WPA2 com
CCKM opcional

TKIP ou AES

802.1x EAP > PEAP >
MSCHAPV2

PEAP-GTC

WPA ou WPA2 com
CCKM opcional

TKIP ou AES

802.1x EAP > PEAP >
GTC

EAP-TLS

WPA ou WPA2 com
CCKM opcional

TKIP ou AES

802.1x EAP > TLS

WPA/WPA2-PSK

WPA-PSK ou
WPA2-PSK

TKIP ou AES

WPA/WPA2 PSK
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Para obter mais informações, consulte Guia de implementação do Telefone IP sem fio Cisco série 8821.

Certificados
Os telefones oferecem suporte aos seguintes certificados.
• Certificado digital X.509 para EAP-TLS ou para ativar PEAP + Validação do servidor para autenticação
WLAN
• SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) para inscrição de certificado e renovação automática
• Chaves de 1024, 2048, 4096 bits
• Tipos de assinatura SHA-1 e SHA-256
• Tipos de codificação DER e Base-64 (PEM)
• Certificado instalado pelo usuário em PKCS formato Nº 12 (extensão .p12 ou .pfx) que também contenha
a chave privada
• Certificado do servidor (CA Raiz) com extensão .crt ou .cer
Você instala certificados nos telefones de uma dessas maneiras:
• Usar a página da Web de Administração. Para obter mais informações, consulte Página de administração
do Telefone IP Cisco, na página 97.
• Usar um servidor SCEP para gerenciar e instalar os certificados. Para obter mais informações, consulte
Configuração do SCEP, na página 106
Se os usuários configurarem seus próprios telefones e esses telefones precisarem de certificados, será necessário
fornecer a eles o tipo de certificado ao fornecer a eles as outras definições de configuração. Se não for usado
SCEP para instalação de certificado, então você mesmo precisará instalar os certificados.

WLANs e roaming
Os telefones sem fio oferecem suporte ao Cisco Centralized Key Management (CCKM), um protocolo de
gerenciamento de chaves centralizado que fornece um cache de credenciais de sessão no servidor de domínio
sem fio (WDS).
Para obter detalhes sobre o CCKM, consulte a Nota do aplicativo Cisco Fast Secure Roaming em:
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/wireless/ps4570/prod_technical_reference09186a00801c5223.html
Os telefones também suportam o 802.11r. Para obter mais informações, consulte Guia de implementação do
Telefone IP sem fio Cisco série 8821.

Interação com o Cisco Unified Communications Manager
O Cisco Unified Communications Manager é um sistema aberto de processamento de chamadas padrão do
setor. O software Cisco Unified Communications Manager configura e derruba ligações entre telefones,
integrando a funcionalidade PBX tradicional à rede IP corporativa. O Cisco Unified Communications Manager
gerencia os componentes do sistema de telefonia, como os telefones, os gateways de acesso e os itens

Guia de administração do Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX para Cisco Unified Communications Manager
34

Redes VoIP
Interação com o sistema de mensagens de voz

necessários para recursos como conferência de chamada e planejamento de rota. O Cisco Unified
Communications Manager também fornece:
• Firmware para telefones
• Arquivos CTL (Lista de certificados confiáveis) e ITL (Lista de confiança de identidade) usando os
serviços TFTP e HTTP
• Registro de telefone
• Preservação de chamada, para que uma sessão de mídia continue se a sinalização for perdida entre o
Communications Manager primário e o telefone.
Para obter informações sobre como configurar o Cisco Unified Communications Manager para trabalhar com
os telefones descritos neste capítulo, consulte a documentação da sua versão específica do Cisco Unified
Communications Manager.

Observação

Se o modelo do telefone que você deseja configurar não aparecer na lista suspensa Tipo de telefone na
Administração do Cisco Unified Communications Manager, instale o pacote de dispositivo mais recente
para sua versão do Cisco Unified Communications Manager de Cisco.com.

Interação com o sistema de mensagens de voz
O Cisco Unified Communications Manager permite que você faça a integração com diferentes sistemas de
mensagens de voz, incluindo o sistema de mensagens de voz Cisco Unity Connection. Como você pode fazer
a integração com vários sistemas, é preciso fornecer aos usuários informações sobre como usar seu sistema
específico.
Para habilitar a capacidade de um usuário transferir para correio de voz, é preciso configurar um padrão de
discagem *xxxxx e configurá-lo como Encaminhar todas as chamadas para Correio de voz. Para obter mais
informações, consulte a documentação do Cisco Unified Communications Manager.
Forneça as seguintes informações para cada usuário:
• Como acessar a conta do sistema de mensagens de voz.
• Senha inicial para acessar o sistema de mensagens de voz.
Configure uma senha padrão para o sistema de mensagens de voz para todos os usuários.
• Como o telefone indica que há mensagens de voz em espera.
Use o Cisco Unified Communications Manager para configurar um método de indicador de mensagem
em espera (MWI).
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3

Configuração do telefone
• Instalação do hardware do telefone, na página 37
• Tarefas de configuração do telefone, na página 63

Instalação do hardware do telefone
Antes de usar seu telefone, você deverá instalar e carregar a bateria. A bateria já pode estar instalada em seu
telefone, ou você mesmo pode instalá-la.
Você deve ler as informações de segurança em Proteção e segurança do produto, na página 173 antes de usar,
instalar ou carregar o telefone.
A bateria já pode estar carregada, usando um dos métodos de carregamento suportados. Se a bateria não estiver
carregada, você deve carregá-la antes de configurar o telefone.

Cuidado

O Cisco Wireless IP Phone 8821 e o Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX têm diferentes maneiras de
bloquear o compartimento da bateria. Use os procedimentos corretos para o seu telefone.
• Cisco Wireless IP Phone 8821
• Instalar a bateria do Cisco Wireless IP Phone 8821, na página 37
• Substituir a bateria do Cisco Wireless IP Phone 8821, na página 46
• Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX
• Instalar a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX, na página 42
• Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX, na página 51

Instalar a bateria do Cisco Wireless IP Phone 8821
Use esta tarefa apenas para o Cisco Wireless IP Phone 8821. Para Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX, consulte
Instalar a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX, na página 42.
Conformidade IP54 significa que o telefone está vedado contra poeira e água. Quando o telefone sai da fábrica,
ele está completamente lacrado.
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Se for necessário abrir o compartimento de bateria, não o abra em um ambiente com poeira ou umidade.
Você deve verificar se a tampa da bateria está fechada para garantir que a poeira e a água não entrem no
compartimento da bateria.

Observação

Poeira, óleo ou outros produtos podem danificar a vedação na tampa do compartimento da bateria,
resultando em uma má vedação. Sempre que você trocar a bateria, inspecione a vedação para verificar
se não há danos. Se a vedação estiver danificada, você poderá solicitar a substituição da tampa.

Cuidado

Não use ferramentas para abrir a tampa à força.

Cuidado

As funções e vida útil do telefone podem ser comprometidas se:
• A bateria estiver instalada incorretamente.
• A tampa da bateria não estiver corretamente fechada.
• A vedação de borracha na tampa da bateria estiver mal conservada.
• A vedação de borracha na tampa da bateria estiver danificada.
• O telefone for derrubado em uma superfície rígida com frequência.

Procedimento

Etapa 1

Remova a tampa do compartimento da bateria.

a) Empurre e segure a trava de bloqueio para a esquerda para liberar a tampa.
b) Use as abas nas laterais da tampa para levantar a parte superior da tampa e levante a tampa para desbloquear
as abas inferiores.
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Etapa 2

Instale a bateria.
Cuidado

Se você instalar a bateria incorretamente no compartimento da bateria, a bateria e o compartimento
ficarão danificados.

A bateria possui contatos metálicos que devem ser conectados aos contatos no compartimento da bateria. A
bateria também tem uma seta na parte inferior e o logotipo da Cisco na parte superior.
Quando a bateria está corretamente inserida, o logotipo e a seta ficam visíveis. A seta aponta para o conector
na base do telefone e o logotipo está próximo da trava de bloqueio.
O compartimento da bateria tem pequenas presilhas nos cantos inferiores. A bateria tem que deslizar sob estas
presilhas. O gráfico a seguir mostra o compartimento da bateria sem e com a bateria corretamente instalada.

a) Segure a bateria para que a borda inferior fique próxima à parte inferior do compartimento. Assegure-se
de que os contatos metálicos no telefone e na bateria fiquem voltados uns para os outros. Na bateria, o
logotipo da Cisco tem que estar próximo do trava de bloqueio e a seta tem que apontar para a base do
telefone.
Cuidado

Não force a bateria no compartimento ou irá danificar o compartimento e a bateria.
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b) Deslize a parte inferior da bateria sob as guias na parte inferior do compartimento da bateria.
c) Pressione a bateria dentro de seu compartimento até que ela esteja totalmente encaixada.
O gráfico a seguir mostra uma bateria instalada corretamente.

d) Se a bateria tiver uma aba de remoção de plástico leve, dobre a aba sobre a bateria.
Etapa 3

Inspecione a vedação dentro do compartimento da bateria e, se necessário, limpe-a com um pano umedecido
com água.
Cuidado

Etapa 4

Não use produtos à base de óleo ou álcool na vedação. Esses produtos danificarão a vedação e
anularão a garantia do telefone.

Substitua a tampa do compartimento da bateria.
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Cuidado

Ao fechar a tampa da bateria, verifique se está completamente fechada. Caso contrário, poeira e
água podem entrar no compartimento da bateria.

a) Alinhe as guias na parte inferior da tampa junto as ranhuras do telefone.
As presilhas deslizam para o telefone.

b) Pressione a tampa com firmeza contra o telefone até ela encaixar. Pressione a parte superior, central e
inferior da tampa em cada lado.
Pressione a tampa com firmeza.

Cuidado

Não force a tampa. Se não encaixar facilmente, remova a tampa e verifique se a bateria foi
inserida corretamente.

Guia de administração do Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX para Cisco Unified Communications Manager
41

Configuração do telefone
Instalar a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX

c) Verifique se a tampa está alinhada com o telefone, deslize os quatro lados da tampa e, em seguida, deslize
a trava para a direita para bloquear a tampa no lugar.
Observação Se a tampa não estiver alinhada com a parte superior, pressione a tampa entre a trava e o logotipo

da Cisco.

Tópicos relacionados
Identificação de bateria danificada, na página 58

Instalar a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX
Use esta tarefa apenas para o Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX. Para Cisco Wireless IP Phone 8821, consulte
Instalar a bateria do Cisco Wireless IP Phone 8821, na página 37.
Conformidade IP67 significa que o telefone está vedado contra poeira e água. Quando o telefone sai da fábrica,
ele está completamente lacrado.

Cuidado

Se for necessário abrir o compartimento de bateria, não o abra em um ambiente com poeira ou umidade
ou num local perigoso.
Não abra o compartimento se a temperatura for de 0°C ou menos.

Você deve verificar se a tampa da bateria está fechada para garantir que a poeira e a água não entrem no
compartimento da bateria.

Observação

Cuidado

Poeira, óleo ou outros produtos podem danificar a vedação na tampa do compartimento da bateria,
resultando em uma má vedação. Sempre que você trocar a bateria, inspecione a vedação para verificar
se não há danos. Se a vedação estiver danificada, você poderá solicitar a substituição da tampa.

Não use ferramentas para abrir a tampa à força.
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Cuidado

As funções e vida útil do telefone podem ser comprometidas se:
• A bateria estiver instalada incorretamente.
• A tampa da bateria não estiver corretamente fechada.
• A vedação de borracha na tampa da bateria estiver mal conservada.
• A vedação de borracha na tampa da bateria estiver danificada.
• O telefone for derrubado em uma superfície rígida com frequência.

Procedimento

Etapa 1

Com uma moeda, desaperte a tampa da bateria e remova-a do compartimento da bateria.

Cuidado

Não use um objeto afiado para desapertar a porta do compartimento da bateria ou para separar a
porta da bateria do telefone.

a) Use uma moeda para virar o parafuso e desbloquear o compartimento da bateria.
O parafuso permanece na tampa.
b) Levante e remova a tampa do compartimento da bateria com os dedos, um canto de cada vez.
Etapa 2

Instale a bateria.
Cuidado

Se você instalar a bateria incorretamente no compartimento da bateria, a bateria e o compartimento
ficarão danificados.
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A bateria possui contatos metálicos que devem ser conectados aos contatos no compartimento da bateria. A
bateria também tem uma seta na parte inferior e o logotipo da Cisco na parte superior.
Quando a bateria está corretamente inserida, o logotipo e a seta ficam visíveis. A seta aponta para o conector
na base do telefone e o logotipo está próximo da trava de bloqueio.
O compartimento da bateria tem pequenas presilhas nos cantos inferiores. A bateria tem que deslizar sob estas
presilhas. O gráfico a seguir mostra o compartimento da bateria sem e com a bateria corretamente instalada.

a) Segure a bateria para que a borda inferior fique próxima à parte inferior do compartimento. Assegure-se
de que os contatos metálicos no telefone e na bateria fiquem voltados uns para os outros. Na bateria, o
logotipo da Cisco tem que estar próximo do trava de bloqueio e a seta tem que apontar para a base do
telefone.
Cuidado

Não force a bateria no compartimento ou irá danificar o compartimento e a bateria.
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b) Deslize a parte inferior da bateria sob as guias na parte inferior do compartimento da bateria.
c) Pressione a bateria no compartimento da bateria até ela encaixar. Certifique-se de que ela esteja totalmente
encaixada no compartimento.
d) Se a bateria tiver uma aba de remoção de plástico leve, dobre a aba sobre a bateria.
Etapa 3

Inspecione a vedação dentro do compartimento da bateria e, se necessário, limpe-a com um pano umedecido
com água.
Cuidado

Etapa 4

Não use produtos à base de óleo ou álcool na vedação. Esses produtos danificarão a vedação e
anularão a garantia do telefone.

Substitua a tampa do compartimento da bateria.

Cuidado

Ao fechar a tampa da bateria, verifique se está completamente fechada. Caso contrário, poeira e
água podem entrar no compartimento da bateria.

a) Alinhe as guias na parte inferior da tampa junto as ranhuras do telefone.
As presilhas deslizam para o telefone.

b) Pressione a tampa com firmeza contra o telefone até ela encaixar.
Pressione a parte superior, central e inferior da tampa em cada lado.
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Cuidado

Não force a capa para baixo. Se não encaixar facilmente, remova a tampa e verifique se a bateria
foi inserida corretamente.

c) Verifique se a tampa está alinhada ao telefone e use uma moeda para prender a tampa no lugar. O parafuso
deve estar firme. Mas não o aperte demasiadamente.

Tópicos relacionados
Identificação de bateria danificada, na página 58

Substituir a bateria do Cisco Wireless IP Phone 8821
Use esta tarefa apenas para o Cisco Wireless IP Phone 8821. Para Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX, consulte
Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX, na página 51.
Se você tiver uma bateria sobressalente, é possível substituir uma bateria descarregada por uma bateria
carregada.
Conformidade IP54 significa que o telefone está vedado contra poeira e água. Quando o telefone sai da fábrica,
ele está completamente lacrado.
Se for necessário abrir o compartimento de bateria, não o abra em um ambiente com poeira ou umidade.
Você deve verificar se a tampa da bateria está fechada para garantir que a poeira e a água não entrem no
compartimento da bateria.

Observação

Cuidado

Poeira, óleo ou outros produtos podem danificar a vedação na tampa do compartimento da bateria,
resultando em uma má vedação. Sempre que você trocar a bateria, inspecione a vedação para verificar
se não há danos. Se a vedação estiver danificada, você poderá solicitar a substituição da tampa.

Não use ferramentas para abrir a tampa ou retirar a bateria à força.
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Cuidado

As funções e vida útil do telefone podem ser comprometidas se:
• A bateria estiver instalada incorretamente.
• A tampa da bateria não estiver corretamente fechada.
• A vedação de borracha na tampa da bateria estiver mal conservada.
• A vedação de borracha na tampa da bateria estiver danificada.
• O telefone for derrubado em uma superfície rígida com frequência.

Cuidado

O ciclo de vida esperado para uma bateria é de dois anos. Com base na média de uso, isso corresponde
a, aproximadamente, 500 carregamentos. Você pode verificar a data impressa na bateria para calcular
a idade da bateria. Recomendamos que você substitua a bateria quando ela atingir o fim da vida útil.

Procedimento

Etapa 1

Remova a tampa do compartimento da bateria.

a) Empurre e segure a trava de bloqueio para a esquerda para liberar a tampa.
b) Use as abas nas laterais da tampa para levantar a parte superior da tampa e desbloquear as abas inferiores.
Etapa 2

Execute uma destas ações:
• Se a bateria tiver uma aba de remoção, puxe-a para fora do telefone.
• Se a bateria não tiver uma aba de remoção, segure o telefone em uma mão com a tela voltada para a
palma da sua mão. Coloque a outra mão em forma de concha perto da base do telefone. Agite o telefone
para fazer com que a bateria caia em sua mão.
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Etapa 3

Instale a bateria.
Cuidado

Se você instalar a bateria incorretamente no compartimento da bateria, a bateria e o compartimento
ficarão danificados.

A bateria possui contatos metálicos que devem ser conectados aos contatos no compartimento da bateria. A
bateria também tem uma seta na parte inferior e o logotipo da Cisco na parte superior.
Quando a bateria está corretamente inserida, o logotipo e a seta ficam visíveis. A seta aponta para o conector
na base do telefone e o logotipo está próximo da trava de bloqueio.
O compartimento da bateria tem pequenas presilhas nos cantos inferiores. A bateria tem que deslizar sob estas
presilhas. O gráfico a seguir mostra o compartimento da bateria sem e com a bateria corretamente instalada.
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a) Segure a bateria para que a borda inferior fique próxima à parte inferior do compartimento. Assegure-se
de que os contatos metálicos no telefone e na bateria fiquem voltados uns para os outros. Na bateria, o
logotipo da Cisco tem que estar próximo do trava de bloqueio e a seta tem que apontar para a base do
telefone.
Cuidado

Não force a bateria no compartimento ou irá danificar o compartimento e a bateria.

b) Deslize a parte inferior da bateria sob as guias na parte inferior do compartimento da bateria.
c) Pressione a bateria dentro de seu compartimento até que ela esteja totalmente encaixada.
O gráfico a seguir mostra uma bateria instalada corretamente.

d) Se a bateria tiver uma aba de remoção de plástico leve, dobre a aba sobre a bateria.
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Etapa 4

Inspecione a vedação dentro do compartimento da bateria e, se necessário, limpe-a com um pano umedecido
com água.
Cuidado

Etapa 5

Não use produtos à base de óleo ou álcool na vedação. Esses produtos danificarão a vedação e
anularão a garantia do telefone.

Substitua a tampa do compartimento da bateria.

Cuidado

Ao fechar a tampa da bateria, verifique se está completamente fechada. Caso contrário, poeira e
água podem entrar no compartimento da bateria.

a) Alinhe as guias na parte inferior da tampa junto as ranhuras do telefone.
As presilhas deslizam para o telefone.

b) Pressione a tampa com firmeza contra o telefone até ela encaixar. Pressione a parte superior, central e
inferior da tampa em cada lado.
Pressione a tampa com firmeza.
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Cuidado

Não force a tampa. Se não encaixar facilmente, remova a tampa e verifique se a bateria foi
inserida corretamente.

c) Verifique se a tampa está alinhada com o telefone, deslize os quatro lados da tampa e, em seguida, deslize
a trava para a direita para bloquear a tampa no lugar.
Observação Se a tampa não estiver alinhada com a parte superior, pressione a tampa entre a trava e o logotipo

da Cisco.

Tópicos relacionados
Identificação de bateria danificada, na página 58

Substituir a bateria do Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX
Use esta tarefa apenas para o Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX. Para Cisco Wireless IP Phone 8821, consulte
Substituir a bateria do Cisco Wireless IP Phone 8821, na página 46.
Se você tiver uma bateria sobressalente, é possível substituir uma bateria descarregada por uma bateria
carregada.
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Conformidade IP67 significa que o telefone está vedado contra poeira e água. Quando o telefone sai da fábrica,
ele está completamente lacrado.

Cuidado

Se for necessário abrir o compartimento de bateria, não o abra em um ambiente com poeira ou umidade
ou num local perigoso.
Não abra o compartimento se a temperatura for de 0°C ou menos.

Você deve verificar se a tampa da bateria está fechada para garantir que a poeira e a água não entrem no
compartimento da bateria.

Observação

Poeira, óleo ou outros produtos podem danificar a vedação na tampa do compartimento da bateria,
resultando em uma má vedação. Sempre que você trocar a bateria, inspecione a vedação para verificar
se não há danos. Se a vedação estiver danificada, você poderá solicitar a substituição da tampa.

Cuidado

Não use ferramentas para abrir a tampa ou retirar a bateria à força.

Cuidado

As funções e vida útil do telefone podem ser comprometidas se:
• A bateria estiver instalada incorretamente.
• A tampa da bateria não estiver corretamente fechada.
• A vedação de borracha na tampa da bateria estiver mal conservada.
• A vedação de borracha na tampa da bateria estiver danificada.
• O telefone for derrubado em uma superfície rígida com frequência.

Cuidado

O ciclo de vida esperado para uma bateria é de dois anos. Com base na média de uso, isso corresponde
a, aproximadamente, 500 carregamentos. Você pode verificar a data impressa na bateria para calcular
a idade da bateria. Recomendamos que você substitua a bateria quando ela atingir o fim da vida útil.

Procedimento

Etapa 1

Com uma moeda, desaperte a tampa da bateria e remova-a do compartimento da bateria.
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Cuidado

Não use um objeto afiado para desapertar a porta do compartimento da bateria ou para separar a
porta da bateria do telefone.

a) Use uma moeda para virar o parafuso e desbloquear o compartimento da bateria.
O parafuso permanece na tampa.
b) Levante e remova a tampa do compartimento da bateria com os dedos, um canto de cada vez.
Etapa 2

Execute uma destas ações:
• Se a bateria tiver uma aba de remoção, puxe-a para fora do telefone.
• Se a bateria não tiver uma aba de remoção, segure o telefone em uma mão com a tela voltada para a
palma da sua mão. Coloque a outra mão em forma de concha perto da base do telefone. Agite o telefone
para fazer com que a bateria caia em sua mão.
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Etapa 3

Instale a bateria.
Cuidado

Se você instalar a bateria incorretamente no compartimento da bateria, a bateria e o compartimento
ficarão danificados.
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A bateria possui contatos metálicos que devem ser conectados aos contatos no compartimento da bateria. A
bateria também tem uma seta na parte inferior e o logotipo da Cisco na parte superior.
Quando a bateria está corretamente inserida, o logotipo e a seta ficam visíveis. A seta aponta para o conector
na base do telefone e o logotipo está próximo da trava de bloqueio.
O compartimento da bateria tem pequenas presilhas nos cantos inferiores. A bateria tem que deslizar sob estas
presilhas. O gráfico a seguir mostra o compartimento da bateria sem e com a bateria corretamente instalada.

a) Segure a bateria para que a borda inferior fique próxima à parte inferior do compartimento. Assegure-se
de que os contatos metálicos no telefone e na bateria fiquem voltados uns para os outros. Na bateria, o
logotipo da Cisco tem que estar próximo do trava de bloqueio e a seta tem que apontar para a base do
telefone.
Cuidado

Não force a bateria no compartimento ou irá danificar o compartimento e a bateria.

b) Deslize a parte inferior da bateria sob as guias na parte inferior do compartimento da bateria.
c) Pressione a bateria dentro de seu compartimento até que ela esteja totalmente encaixada.
d) Se a bateria tiver uma aba de remoção de plástico leve, dobre a aba sobre a bateria.
Etapa 4

Inspecione a vedação dentro do compartimento da bateria e, se necessário, limpe-a com um pano umedecido
com água.
Cuidado

Etapa 5

Não use produtos à base de óleo ou álcool na vedação. Esses produtos danificarão a vedação e
anularão a garantia do telefone.

Substitua a tampa do compartimento da bateria.
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Cuidado

Ao fechar a tampa da bateria, verifique se está completamente fechada. Caso contrário, poeira e
água podem entrar no compartimento da bateria.

a) Alinhe as guias na parte inferior da tampa junto as ranhuras do telefone.
As presilhas deslizam para o telefone.

b) Pressione a tampa com firmeza contra o telefone até ela encaixar.
Pressione a parte superior, central e inferior da tampa em cada lado.

Cuidado

Não force a capa para baixo. Se não encaixar facilmente, remova a tampa e verifique se a bateria
foi inserida corretamente.

c) Verifique se a tampa está alinhada com o telefone e use uma moeda para bloquear a tampa no lugar.
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Etapa 6

Substitua a tampa do compartimento da bateria.

Cuidado

Ao fechar a tampa da bateria, verifique se está completamente fechada. Caso contrário, poeira e
água podem entrar no compartimento da bateria.

a) Alinhe as guias na parte inferior da tampa junto as ranhuras do telefone.
As presilhas deslizam para o telefone.

b) Pressione a tampa com firmeza contra o telefone até ela encaixar.
Pressione a parte superior, central e inferior da tampa em cada lado.

Cuidado

Não force a capa para baixo. Se não encaixar facilmente, remova a tampa e verifique se a bateria
foi inserida corretamente.

c) Verifique se a tampa está alinhada ao telefone e use uma moeda para prender a tampa no lugar. O parafuso
deve estar firme. Mas não o aperte demasiadamente.
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Tópicos relacionados
Identificação de bateria danificada, na página 58

Identificação de bateria danificada
A bateria do telefone pode desenvolver sinais físicos de danos. Os sinais físicos incluem:
• Inchamento
• Dobra
• Tampas de extremidades quebradas

Observação

Recomendamos que você verifique se a bateria e o compartimento da bateria exibem sinais físicos de
danos quando substituir a bateria.

Bateria inchada
Identificação
• A bateria não fica totalmente encostada em uma mesa. Ela pode ser balançar, se você tocar nos cantos.
• A bateria instalada não fica totalmente encostada no compartimento da bateria.
• A tampa traseira não fecha completamente (especialmente no meio da porta)
• A bateria não sai do compartimento da bateria quando você tenta removê-la. Você pode pensar que
precisa retirar a bateria do compartimento à força.

Cuidado

Não tente retirar a bateria do compartimento à força.

Exemplos
A próxima imagem mostra uma bateria inchada a partir da ponta.

A próxima imagem mostra outra bateria inchada.
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A próxima imagem mostra uma bateria inchada no compartimento da bateria. Observe que a bateria não está
nivelada com as paredes do compartimento em torno do perímetro da bateria.

A próxima imagem mostra a mesma bateria inchada quando a tampa é colocada. Observe que o meio da tampa
está arqueado. Os fechos no meio da tampa não se conectam facilmente.

A bateria pode também inchar ao longo do comprimento ou da largura, o que torna difícil remover a bateria.
Não use nenhum instrumento para retirar a bateria à força.
Bateria dobrada
Identificação
A bateria não fica totalmente encostada em uma mesa. Ela pode ser balançar, se você tocar nos cantos.
Exemplo

As tampas de extremidades estão quebradas ou danificadas
Identificação
As tampas plásticas nas extremidades da bateria não estão conectadas corretamente.
Exemplo
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Carregamento de bateria do telefone
É possível carregar a bateria usando uma das seguintes opções:
• Cabo USB — você pode carregar o telefone usando um adaptador de energia CA ou seu computador.
• Carregador de mesa — você pode usar o telefone e carregá-lo ao mesmo tempo.
• Multicarregador — você pode carregar vários telefones ao mesmo tempo.

Aviso

Perigo de explosão: não carregue a bateria do telefone em uma atmosfera potencialmente explosiva.
Declaração 431

A bateria demora aproximadamente 3 horas para carregar no adaptador de energia CA, carregador de mesa
ou multicarregador. Demora aproximadamente 6 horas para carregar usando o cabo USB e seu computador.

Carregamento de bateria sobressalente
Se você costuma precisar de mais tempo de conversa, poderá ser útil ter uma bateria sobressalente carregada.
Você pode carregar uma bateria sobressalente no carregador de mesa ou no multicarregador.

Aviso

Perigo de explosão: não carregue a bateria sobressalente em uma atmosfera potencialmente explosiva.
Declaração 431

A bateria sobressalente demora aproximadamente 3 horas para carregar no carregador de mesa ou
multicarregador.

Conexão do adaptador de energia
O adaptador de energia do seu telefone é compacto. Antes de usar o adaptador de energia, você deve desdobrar
os pinos. Depois de usar o adaptador, você deve dobrar os pinos.
O adaptador de energia de sua região também pode exigir um clipe adicional que permite conectar o adaptador
a uma tomada elétrica.
Procedimento

Etapa 1

Segure a borda de um pino com seu dedo e puxe o pino para cima até encaixar na posição.
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Etapa 2

(Opcional) Instalação do clipe de alimentação internacional.

Etapa 3

(Opcional) Antes de fechar o adaptador, remova o clipe de alimentação internacional.

Etapa 4

(Opcional) Segure na parte de cima do adaptador, abaixando e pressionando os pinos para fechar o adaptador.

Carregar a bateria com a fonte de alimentação CA
Você pode carregar seu telefone usando uma fonte de alimentação CA. Ao usar a fonte de alimentação para
carregar o telefone, a bateria pode demorar até 3 horas para carregar totalmente.
O conector largo no cabo USB se conecta ao telefone usando ímãs para prendê-lo no lugar. Ele possui pinos
que precisam ser alinhados corretamente. Se você segurar o telefone de forma que a tela fique virada para
você, o ícone da bateria no conector ficará visível.
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Cuidado

Não carregue o telefone em um ambiente perigoso.
Não carregue o telefone, se ele estiver úmido.

Antes de Iniciar
Você precisa do cabo de alimentação USB fornecido com o telefone.
É necessário preparar o adaptador de energia para o uso conforme descrito em Conexão do adaptador de
energia, na página 60.
Procedimento

Etapa 1

Conecte o cabo de USB na parte inferior do telefone com os pinos alinhados.

Etapa 2

Conecte o cabo USB ao adaptador de energia.

Etapa 3

Conecte o adaptador de energia à tomada elétrica.

Carregar a bateria com o cabo USB e uma porta USB no computador
Você pode carregar seu telefone usando o computador. Ao usar o computador para carregar o telefone, a
bateria pode demorar até 6 horas para carregar totalmente.
O conector largo no cabo USB se conecta ao telefone usando ímãs para prendê-lo no lugar. Ele possui pinos
que precisam ser alinhados corretamente. Se você segurar o telefone de forma que a tela fique virada para
você, o ícone da bateria no conector ficará visível.
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Cuidado

Não carregue o telefone em um ambiente perigoso.
Não carregue o telefone, se ele estiver úmido.

Procedimento

Etapa 1

Prenda o conector longo do cabo USB na parte inferior do telefone com os pinos alinhados.

Etapa 2

Conecte a outra extremidade à porta USB no computador.

Tarefas de configuração do telefone
Ao configurar um novo telefone, você o conecta ao seu sistema de controle de chamadas e configura os
recursos do telefone. Essa conexão utiliza as seguintes etapas.
1. Reunião de informações. É necessário ter as seguintes informações:
• Informações de ponto de acesso sem fio: SSID, tipo de segurança, senha de segurança, PIN ou chave
• O endereço MAC do telefone
• Plano do número de diretório, para determinar o DN para atribuir ao usuário
2. Configurar o sistema de controle de chamadas:
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1. Certificar-se de que seu Cisco Unified Communications Manager tenha o firmware mais recente e
todos os pacotes de dispositivos necessários.
2. (Opcional) Configurar os perfis de Wi-Fi, grupos de perfil de Wi-Fi, modelos de botão do telefone,
modelos de tecla programável e o perfil comum de telefone no Cisco Unified Communications
Manager.
3. (Opcional) Configurar o Cisco Unified Communications Manager para registrar os telefones
automaticamente.
3. Se o seu Cisco Unified Communications Manager não estiver configurado para registro automático do
telefone,
1. Configurar o novo usuário.
2. Adicionar o novo telefone.
3. Associar o novo telefone ao usuário.
4. Ativar os recursos que o usuário necessita.
4. Configurar o telefone para conectar ao sistema de controle de chamadas.
Quando o telefone estiver conectado ao sistema de controle de chamadas, ele deve atualizar
automaticamente o firmware mais recente.
Tópicos relacionados
Configuração do telefone do Cisco Unified Communications Manager, na página 65
Configuração no telefone, na página 93
Determinar o endereço MAC do telefone, na página 65
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4

Configuração do telefone do Cisco Unified
Communications Manager
• Determinar o endereço MAC do telefone, na página 65
• Antes de registrar telefones sem fio, na página 66
• Registro manual de telefone, na página 71
• Registro automático de telefone, na página 72
• Configuração de recursos do telefone, na página 73
• Configuração dos diretórios corporativo e pessoal, na página 84
• Visão geral do Portal de Ajuda, na página 85
• Personalizar papel de parede e toques, na página 86

Determinar o endereço MAC do telefone
Para adicionar telefones ao Cisco Unified Communications Manager, você deve determinar o endereço MAC
do telefone.
Procedimento

Efetue uma das seguintes ações:
• No telefone, acesse o app Configurações, selecione Informações do telefone > Informações do modelo
e busque no campo Endereço MAC.
• Remova a tampa da bateria e a bateria do telefone, e observe o rótulo.
• Exiba a página da web do telefone e confira o Endereço MAC na tela de Informações do dispositivo.
• Se o telefone já tiver sido adicionado ao Cisco Unified Communications Manager, acesse o aplicativo
de administração do Cisco Unified Communications Manager, selecione Telefone > do dispositivo,
procure o telefone e acesse a janela de Configuração do telefone.

Tópicos relacionados
Acessar página da Web do telefone, na página 130
Acessar o app Configurações, na página 94
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Antes de registrar telefones sem fio
Antes de registrar telefones sem fio com o Cisco Unified Communications Manager, você pode configurar
perfis, grupos e modelos. Eles podem simplificar a configuração do telefone quando você tiver informações
comuns para todos os telefones ou grupos de telefones.
• Perfis Wi-Fi — você pode criar um perfil para as conexões da rede Wi-Fi.
• Grupos de perfis de Wi-Fi — você pode criar um grupo de perfis Wi-Fi que podem ser utilizados pelos
telefones.
• Perfil SIP personalizado — o telefone precisa de um perfil SIP especial, em vez dos perfis SIP padrão.
• Modelos de botão do telefone — você pode atribuir linhas e recursos no aplicativo Telefones. Utilize-o
se tiver linhas ou recursos específicos que deseja que todos os seus usuários acessem rapidamente. Por
exemplo, você pode configurar um número de discagem rápida comum. Como os telefones sem fio
contêm alguns requisitos de botão especiais, Modelos de botão do telefone, na página 69 irá ajudá-lo
com o modelo.
• Modelos de tecla programável — você pode configurar a lista de recursos que os usuários visualizam ao
pressionarem a tecla de função Mais
. Como os telefones sem fio contêm menos teclas de função do
que os telefones de mesa, Modelos de tecla programável do telefone, na página 70irá ajudá-lo com o
modelo.
• Perfil de telefone comum — você pode configurar um perfil para o telefone sem fio com o botão do
telefone e modelos de tecla programável e, em seguida, usar o perfil para todos os telefones sem fio.
Você pode encontrar instruções detalhadas sobre esses perfis e modelos no Guia de configuração do sistema
do Cisco Unified Communications Manager.

ConfigurarumperfildeWi-FiusandooCiscoUnifiedCommunicationsManager
Você pode configurar um perfil de Wi-Fi e depois atribuir um perfil aos telefones compatíveis com Wi-Fi. O
perfil contém os parâmetros necessários para os telefones se conectarem ao Cisco Unified Communications
Manager com Wi-Fi. Ao criar e usar um perfil de Wi-Fi, você ou seus usuários não precisam configurar a
rede sem fio para telefones individuais.
Os perfis de Wi-Fi são compatíveis com o Cisco Unified Communications Manager versão 10.5(2) ou posterior.
EAP-FAST, PEAP-GTC e PEAP-MSCHAPv2 são compatíveis com o Cisco Unified Communications Manager
versão 10.0 e posterior. O EAP-TLS é compatível com o Cisco Unified Communications Manager versão
11.0 e posterior.
Um perfil de Wi-Fi permite impedir ou limitar as alterações na configuração de Wi-Fi no telefone pelo usuário.
É recomendável usar um perfil seguro com criptografia TFTP ativada para proteger chaves e senhas quando
você usar um perfil de Wi-Fi.
Quando você configurar os telefones para usar a autenticação EAP-FAST, PEAP-MSCHAPv2 ou PEAP-GTC,
seus usuários precisarão de IDs de usuário e senhas individuais para entrar no telefone.
Os telefones são compatíveis com um certificado de servidor por método de instalação (manual, SCEP ou
TFTP).
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Procedimento

Etapa 1

Na Administração do Cisco Unified Communications Manager, selecione Dispositivo > Definições do
dispositivo > Perfil de rede local sem fio.

Etapa 2

Clique em Adicionar novo.

Etapa 3

Na seção Informações do perfil de rede local sem fio, defina os parâmetros:
• Nome — insira um nome exclusivo para o perfil de Wi-Fi. Esse nome é exibido no telefone.
• Descrição — insira uma descrição para o perfil de Wi-Fi para ajudar a identificar esse perfil de outros
perfis de Wi-Fi.
• Modificável pelo usuário — selecione uma opção:
• Permitido — indica que o usuário pode fazer alterações nas configurações de Wi-Fi do telefone.
Essa opção é selecionada por padrão.
• Não permitido — indica que o usuário não pode fazer alterações nas configurações de Wi-Fi do
telefone.
• Restrito — indica que o usuário pode alterar o nome de usuário e a senha do Wi-Fi no telefone.
Mas, os usuários não têm permissão para fazer alterações em outras configurações de Wi-Fi no
telefone.

Etapa 4

Na seção Configurações sem fio, defina os parâmetros:
• SSID (nome da rede) — insira o nome da rede disponível no ambiente de usuário ao qual o telefone
pode estar conectado. Esse nome é exibido na lista de redes disponíveis no telefone, e o telefone pode
se conectar a essa rede sem fio.
• Faixa de frequência — as opções disponíveis são Automático, 2,4 GHz e 5 GHz. Esse campo determina
a faixa de frequência que usa a conexão sem fio. Se você selecionar Automático, o telefone tentará usar
a faixa de 5 GHz primeiro e usará somente a faixa de 2,4 GHz quando 5 GHz não estiver disponível.

Etapa 5

Na seção Configurações de autenticação, defina o Método de autenticação para um destes métodos de
autenticação: EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-GTC, PSK, WEP e Nenhum.
Depois de configurar esse campo, você poderá ver os campos adicionais que precisam ser configurados.
• Certificado do usuário — necessário para autenticação EAP-TLS. Selecione Instalado pela fabricação
ou Instalado pelo usuário. O telefone exige a instalação de um certificado, quer automaticamente a
partir do SCEP ou manualmente a partir da página de administração do telefone.
• Senha PSK — necessária para autenticação PSK. Insira a senha ASCII de 8-63 caracteres ou de 64
caracteres HEX.
• Chave WEP — necessária para autenticação WEP. Insira a chave WEP ASCII ou HEX 40/102 ou
64/128.
• A chave ASCII 40/104 tem 5 caracteres.
• A chave ASCII 64/128 tem 13 caracteres.
• A chave HEX 40/104 tem 10 caracteres.
• A chave HEX 64/128 tem 26 caracteres.
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• Fornecer credenciais compartilhadas: necessário para autenticação EAP-FAST, PEAP-MSCHAPv2
e PEAP-GTC.
• Se o usuário gerencia o nome de usuário e a senha, deixe os campos Nome de usuário e Senha em
branco.
• Se todos os usuários compartilham o mesmo nome de usuário e senha, você pode inserir as
informações nos campos Nome de usuário e Senha.
• Digite uma descrição no campo Descrição de senha.
Observação Se você precisar atribuir cada usuário um nome de usuário e uma senha exclusivos, crie um

perfil para cada usuário.
Observação O campo Perfil de acesso à rede não tem suporte no Telefone IP Cisco 8821.

Etapa 6

Clique em Save (Salvar).

O que Fazer Depois
Aplique o grupo de perfil de WLAN a um pool de dispositivos (Sistema > Pool de dispositivos) ou diretamente
ao telefone (Dispositivo > Telefone).

Definir um grupo de Wi-Fi usando o Cisco Unified Communications Manager
Você pode criar um grupo de perfis de LAN sem fio e adicionar qualquer perfil de LAN sem fio a esse grupo.
O grupo de perfis pode, então, ser atribuído ao telefone quando você configurar o telefone.
Se os usuários exigirem acesso a mais de um perfil, um grupo de perfis poderá acelerar a configuração do
telefone. Até quatro perfis podem ser adicionados ao grupo de perfis, e os perfis devem ser listados por ordem
de prioridade.
Procedimento

Etapa 1

Na Administração do Cisco Unified Communications Manager, selecione Dispositivo > Definições do
dispositivo > Grupo de perfil de rede local sem fio.
Você também pode definir um grupo de perfis de LAN sem fio em sistema > Pool de dispositivos.

Etapa 2

Clique em Adicionar novo.

Etapa 3

Na seção de Informações do Grupo de perfil de rede local sem fio, digite um nome e uma descrição para
o grupo.

Etapa 4

Na seção de Perfis para este Grupo de perfil de rede local sem fio, selecione um perfil disponível na lista
de Perfis disponíveis e mova o perfil selecionado para a lista de Perfis selecionados.

Etapa 5

Clique em Save (Salvar).
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Configurar um perfil SIP para telefone sem fio
O Cisco Unified Communication Manager possui perfis SIP padrão disponíveis. No entanto, um perfil SIP
personalizado para seus telefones sem fio é o perfil preferido.
Procedimento

Etapa 1

Na Administração do Cisco Unified Communications Manager, selecione Dispositivo > Definições do
dispositivo > Perfil SIP.

Etapa 2

Clique em Localizar.

Etapa 3

Clique no ícone Copiar ao lado do Perfil SIP padrão.

Etapa 4

Defina o nome e a descrição para o Perfil SIP personalizado 8821.

Etapa 5

Configure os parâmetros.
• Delta de registro do temporizador (segundos) — definido para 30 (o padrão é 5).
• A atividade do temporizador expira (segundos) — definido para 300 (o padrão é 120).
• A assinatura do temporizador expira (segundos) — definido para 300 (o padrão é 120).
• Delta de assinatura do temporizador (segundos) — definido como 15 (o padrão é 5).

Etapa 6

Clique em Save (Salvar).

Modelos de botão do telefone
Você pode atribuir linhas e recursos aos telefones sem fio com um modelo de botão do telefone. Idealmente,
você configura os modelos antes de registrar os telefones na rede. Dessa forma, você pode usar um modelo
de botão do telefone personalizado ao registrar o telefone. Mas, se você não configurar o modelo primeiro,
poderá alterar os telefones posteriormente.
O Telefone IP sem fio Cisco pode conter até seis linhas e até 24 chamadas conectadas. O modelo de botão
padrão utiliza a posição 1 para linhas e atribui as posições de 2 a 6 como discagens rápidas. Você pode atribuir
os seguintes recursos às posições dos botões:
• URL de serviço
• Privacidade
• Discagem rápida
Use os recursos da tecla programável no menu Mais para acessar outros recursos do telefone, como estacionar
chamada, desviar chamada, rediscar, colocar em espera, retomar e conferência.
Para modificar um modelo de botão do telefone, escolha Dispositivo > Definições do dispositivo > Modelo
de tecla do telefone na administração do Cisco Unified Communications Manager. Para atribuir um modelo
de botão do telefone a um telefone, utilize o campo Modelo de botão do telefone na página de configuração
do telefone da administração do Cisco Unified Communications Manager. Para obter mais informações,
consulte o Guia de configuração do sistema para o Cisco Unified Communications Manager.
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Modelos de tecla programável do telefone
Você pode alterar a ordem das teclas de função do telefone sem fio com a administração do Cisco Unified
Communications Manager. Ao contrário de outros telefones que têm botões para algumas funções, o telefone
sem fio contém duas teclas de função não configuradas. Uma das teclas de função é geralmente a tecla Mais
e, ao pressionar Mais, você obtém um menu de ações apropriadas.
Ao configurar um modelo de tecla de função para o telefone sem fio, você configura as teclas de função do
Cisco Unified Communications Manager e sua sequência no menu Mais. A ordem das teclas de função no
modelo da tecla programável corresponde à lista da tecla de função do telefone no menu Mais. Você pode
controlar a exibição da tecla de função com base no estado da chamada.
Você pode copiar o modelo da tecla de função do Usuário padrão e configurá-lo como seu modelo de tecla
de função do telefone sem fio padrão. Você pode copiar seu modelo de tecla de função do telefone sem fio
padrão se alguns de seus usuários tiverem requisitos específicos.
Por exemplo, se a maioria de seus usuários desejar posicionar a tecla de função Espera como a primeira
entrada no menu Mais e o restante dos usuários preferir a inserção de Transferência na primeira entrada:
• Configure o modelo da tecla de função sem fio padrão com a tecla Espera posicionada como a primeira
tecla de função quando o telefone estiver no estado conectado.
• Copie o modelo de tecla de função sem fio padrão, atribua um novo nome a ele e defina que Transferência
será a primeira tecla de função a ser transferida quando o telefone estiver no estado conectado.
• Ao configurar seus usuários e telefones, você pode atribuir o modelo de tecla de função apropriado.
Para garantir que os usuários ouçam a saudação das mensagens de voz quando são transferidos para o sistema
de mensagens de voz, você deve configurar um modelo de tecla de função com Transferência sendo a primeira
tecla de função para uma chamada conectada.
Modelos de tecla programável suportam até 16 teclas de função para aplicativos.
Para obter mais informações, consulte o Guia de configuração do sistema para o Cisco Unified Communications
Manager.

Utilitário de implantação em massa
O utilitário de implantação em massa (BDU) para o Telefone IP sem fio Cisco 8821 permite que você provisione
e implemente telefones sem fio rapidamente quando as contas do 802.1x exclusivas forem usadas com
EAP-FAST, PEAP-GTC ou PEAP-MS-CHAPv2 ou se um conjunto comum de credenciais for usado por
todos os telefones (por exemplo, WPA2-PSK ou uma conta comum do 802.1x). Você também pode usar o
BDU para suportar os telefones após sua implantação. O BDU não oferece suporte ao provisionamento de
certificado.
O BDU requer a versão 11.0(3)SR4 ou posterior do firmware nos telefones.

Observação

Esta versão do BDU não é a mesma do BDU para o Telefone IP sem fio Cisco Unified série 792x.

Você faz o download do BDU deste local:
https://software.cisco.com/download/type.html?mdfid=286308995&flowid=80142
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Para obter mais informações, consulte o Guia do utilitário de implantação em massa para o Telefone sem fio
Cisco 8821 e 8821-EX associado ao software BDU.

Registro manual de telefone
Quando um novo telefone é adicionado à sua rede, o registro manual do telefone indica que é necessário
configurar o telefone no sistema de controle de chamadas. A configuração inclui o número do diretório,
informações sobre o usuário e o perfil do telefone.
Depois de configurar o telefone no sistema de controle de chamadas, é necessário configurar o telefone para
se conectar ao sistema de controle de chamadas.
Tópicos relacionados
Configurar manualmente a rede do telefone no menu Configurações , na página 93

Adicionar um novo telefone
Para que o telefone possa ser usado, você deve adicioná-lo ao Cisco Unified Communications Manager e
atribuí-lo a um usuário. Se você não configurar os grupos de perfis de Wi-Fi, você ou o usuário precisará
configurar a rede Wi-Fi no telefone.
Antes de Iniciar
Você precisa dos seguintes arquivos instalados no Cisco Unified Communications Manager:
• Última carga do firmware do telefone
• Pacote de dispositivos do Cisco Unified Communications Manager mais recente para suportar o telefone
Você precisa do endereço MAC do telefone
Seu usuário deve estar configurado no sistema.
Procedimento

Etapa 1

Na Administração do Cisco Unified Communications Manager, selecione Dispositivo > Telefone.

Etapa 2

Clique em Adicionar novo.

Etapa 3

Selecione Cisco 8821.
Se o Cisco 8821 não aparecer, o pacote de dispositivos do Cisco Unified Communications Manager que é
compatível com o telefone não estará instalado no servidor.

Etapa 4

Clique em Próximo.

Etapa 5

Defina as informações do telefone.
Os campos obrigatórios são marcados com um asterisco (*), embora a maioria assuma as configurações padrão.
Os campos que precisam de entradas específicas são:
• Endereço MAC — digite o endereço MAC do telefone. Você pode digitar o endereço com letras
minúsculas.
• Descrição — defina esse campo como algo significativo; por exemplo, o nome do usuário.
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• Pool de dispositivos — defina esse campo para o pool de telefones apropriado.
• Modelo de botão do telefone — selecione SIP 2281 padrão.
• ID do usuário proprietário — selecione a ID do usuário.
• Perfil de segurança do dispositivo — selecione Perfil não seguro do SIP padrão 8821 da Cisco.
• Perfil SIP — selecione Perfil SIP 8821 personalizado. Para obter mais informações, consulte Configurar
um perfil SIP para telefone sem fio, na página 69.
Etapa 6

(Opcional) No campo Grupo de perfis de LAN sem fio, selecione o grupo de perfis de LAN sem fio se o
perfil não estiver associado a um pool de dispositivos. Para obter mais informações, consulte Configurar um
perfil de Wi-Fi usando o Cisco Unified Communications Manager, na página 66.

Etapa 7

Clique em Save (Salvar).

Etapa 8

Clique em OK.

Etapa 9

Clique em Aplicar config.

Etapa 10

Clique em OK.

Etapa 11

Clique em Linha [1] — adicione um novo DN.

Etapa 12

Insira um DN.

Etapa 13

Clique em Salvar e em Salvar novamente.

Etapa 14

No campo Links relacionados, selecione Configurar dispositivo e clique em Ir.

Etapa 15

Clique em Salvar e em OK.

Etapa 16

Clique em Aplicar config. e clique em OK.

O que Fazer Depois
Se você não usar um grupo de perfis Wi-Fi, será necessário configurar a rede sem fio no telefone.

Registro automático de telefone
Se o seu Cisco Unified Communications Manager estiver configurado para registrar automaticamente novos
telefones, você poderá fazer com que novos telefones trabalhem rapidamente. Pode ser necessário configurar
o telefone para se conectar ao Cisco Unified Communications Manager. Os novos telefones recebem DNs e
perfis com base no tipo de telefone.
Para oferecer suporte ao registro, você precisa configurar perfis para os modelos de telefone ou utilizar os
perfis padrão.
Para obter mais informações sobre registro automática, consulte a documentação do Cisco Unified
Communications Manager.
Tópicos relacionados
Adicionar o telefone à rede Wi-Fi, na página 95
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Configuração de recursos do telefone
Você pode configurar telefones para que tenham uma variedade de recursos, de acordo com as necessidades
dos usuários. É possível aplicar recursos a todos os telefones, um grupo de telefones ou a telefones individuais.
Quando você configura recursos, a janela Administração do Cisco Unified Communications Manager exibe
informações que são aplicáveis a todos os telefones e informações que são aplicáveis ao modelo do telefone.
As informações específicas ao modelo do telefone estão na área Layout de configuração específica do produto
da janela.
Para obter informações sobre os campos aplicáveis a todos os modelos de telefone, consulte a documentação
do Cisco Unified Communications Manager.
Quando você define um campo, a janela na qual o campo é definido é importante, pois há uma precedência
para as janelas. A ordem de precedência é:
1. Telefones individuais (precedência mais alta)
2. Grupo de telefones
3. Todos os telefones (precedência mais baixa)
Por exemplo, se você não quiser que um conjunto específico de usuários acesse as páginas da Web do telefone,
mas sim o restante dos usuários, você:
1. Ativa o acesso às páginas da Web do telefone para todos os usuários.
2. Desativa o acesso às páginas da Web do telefone para cada usuário individual ou configura um grupo de
usuários e desativa o acesso às páginas da Web do telefone para o grupo de usuários.
3. Se um usuário específico do grupo precisar de acesso às páginas da Web do telefone, você poderá ativá-lo
para o usuário em questão.

Configurar recursos do telefone para todos os telefones
Procedimento

Etapa 1

Inicie uma sessão na Administração do Cisco Unified Communications Manager como um administrador.

Etapa 2

Selecione Dispositivo > Definições do dispositivo > Perfil de telefone comum

Etapa 3

Localize o perfil.

Etapa 4

Navegue até o painel Layout da configuração específica do produto e defina os campos.

Etapa 5

Marque a caixa de seleção Substituir configurações da empresa para os campos alterados.

Etapa 6

Clique em Save (Salvar).

Etapa 7

Clique em Aplicar config.

Etapa 8

Reinicie os telefones.
Tópicos relacionados
Campos de configuração específica do produto, na página 74
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Configurar recursos do telefone para um grupo de telefones
Procedimento

Etapa 1

Inicie uma sessão na Administração do Cisco Unified Communications Manager como um administrador.

Etapa 2

Selecione Dispositivo > Configurações do dispositivo > Perfil de telefone comum

Etapa 3

Localize o perfil.

Etapa 4

Navegue até o painel Layout da configuração específica do produto e defina os campos.

Etapa 5

Marque a caixa de seleção Substituir configurações da empresa para os campos alterados.

Etapa 6

Clique em Save (Salvar).

Etapa 7

Clique em Aplicar config.

Etapa 8

Reinicie os telefones.
Tópicos relacionados
Campos de configuração específica do produto, na página 74

Configurar recursos do telefone para um único telefone
Procedimento

Etapa 1

Inicie uma sessão na Administração do Cisco Unified Communications Manager como um administrador.

Etapa 2

Selecione Dispositivo > Telefone

Etapa 3

Localize o telefone associado ao usuário.

Etapa 4

Navegue até o painel Layout da configuração específica do produto e defina os campos.

Etapa 5

Marque a caixa de seleção Substituir definições comuns para os campos alterados.

Etapa 6

Clique em Save (Salvar).

Etapa 7

Clique em Aplicar config.

Etapa 8

Reinicie o telefone.
Tópicos relacionados
Campos de configuração específica do produto, na página 74

Campos de configuração específica do produto
A tabela a seguir descreve os campos do painel Layout de configuração específica do produto.

Guia de administração do Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX para Cisco Unified Communications Manager
74

Configuração do telefone do Cisco Unified Communications Manager
Campos de configuração específica do produto

Tabela 6: Campos de configuração específica do produto

Nome do campo

Tipo de campo

Padrão

Descrição

Desmarcada

Desativa o recurso de alto-falante do fone de ouvido

Ou opções
Desabilitar Alto-falante Caixa de Seleção

Veja a nota 1.
Desabilitar Alto-falante Caixa de Seleção
e Fone de Ouvido

Desmarcada

Desativa a capacidade de alto-falante e fone de ouvido
do aparelho.
Veja a nota 1.

Acesso às Configurações Desativado

Habilitado

Habilitado

Ativa, desativa ou restringe o acesso às configurações
locais do telefone no app Configurações.
Com acesso restrito, os menus Configurações do
telefone, Bluetooth e Informações do telefone podem
ser acessados. Algumas configurações no menu Wi-Fi
também são acessíveis.

Restrito

Com o acesso desativado, o menu Configurações não
exibe opções.
Acesso à Web

Desativado

Desativado

Habilitado

Ativa ou desativa o acesso às páginas da Web do
telefone por meio de um navegador da Web.
Cuidado

Se você ativar este campo, poderá expor
informações confidenciais sobre o telefone.

Servidor HTTPS

HTTP e HTTPS ativados HTTP e HTTPS
ativados
Apenas HTTPS

Controla o tipo de comunicação com o telefone. Se
você selecionar Apenas HTTPS, a comunicação com
o telefone é mais segura.

Desative o TLS 1.0 e
TLS 1.1 para acesso à
web

Desativado

Controla o uso de TLS 1.2 para uma conexão de
servidor Web.

Desativado

Habilitado

• Desabilitado — um telefone configurado para
TLS1.0, TLS 1.1 ou TLS1.2 pode funcionar com
um servidor HTTPS.
• Habilitado — somente um telefone configurado
para TLS1.2 pode funcionar com um servidor
HTTPS.

Administrador Web

Desativado

Desativado

Habilitado
Senha do administrador String de 8 – 127
caracteres
Bluetooth

Desativado
Habilitado

Ativa ou desativa o acesso do administrador às páginas
da Web do telefone por meio de um navegador da Web
Define a senha do administrador quando você acessa
as páginas da Web do telefone como administrador.

Habilitado

Ativa ou desativa a opção Bluetooth no telefone. Se
desativada, o usuário não poderá ativar o Bluetooth no
telefone.

Guia de administração do Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX para Cisco Unified Communications Manager
75

Configuração do telefone do Cisco Unified Communications Manager
Campos de configuração específica do produto

Nome do campo

Tipo de campo

Padrão

Descrição

Desativado

Controla a frequência de alertas audíveis quando o
telefone está fora do alcance de um AP. O telefone não
reproduz alertas audíveis quando o valor do parâmetro
é "desativado." O telefone pode emitir um único bip
ou regularmente em intervalos de 10, 30 ou 60
segundos. Quando o telefone está dentro da faixa de
um AP, o alerta é interrompido.

Contínuo

Controla a verificação pelo telefone.

Ou opções
Alerta de fora de alcance Desativado
Bip uma vez
Bip a cada 10 segundos
Bip a cada 30 segundos
Bip a cada 60 segundos
Modo de digitalização

Auto
AP único

• Automático — O telefone verifica quando está
em uma chamada ou quando o indicador de sinal
de força (RSSI) recebida está baixo.

Contínuo

• AP único — O telefone nunca conduz varreduras,
exceto quando o conjunto de serviços básicos
(BSS) é perdido.
• Contínuo — O telefone conduz verificações
continuamente, mesmo quando não está em uma
chamada.
URL do aplicativo

String de até 256
caracteres

Especifica a URL que o telefone utiliza para contatar
serviços de aplicativos, incluindo Push To Talk.

Temporizador de
5 segundos
solicitação do aplicativo
20 segundos

5 segundos

Controla a duração do temporização de solicitação do
aplicativo em segundos. Aumente a duração do
temporizador, se você vir mensagens de erro “405” no
arquivo de log.

Timer de ativação do
botão do aplicativo

Desativado

Especifica por quanto tempo o usuário deve pressionar
o botão do aplicativo para ativar a URL do aplicativo.

Desativado
1 segundo
2 segundos
3 segundos
4 segundos
5 segundos
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Nome do campo

Tipo de campo

Padrão

Descrição

Baixo

Indica a prioridade do botão de aplicativo em relação
às outras tarefas do telefone.

Ou opções
Prioridade do botão de
aplicativo

Baixo
Médio

• Baixo — Especifica que o botão de aplicativo
funciona apenas quando o telefone está inativo e
na tela principal.

Alta

• Médio — Especifica que o botão tem precedência
sobre todas as tarefas, exceto quando o teclado
está bloqueado.
• Alta — Especifica que o botão tem precedência
sobre todas as tarefas do telefone.
Quando a prioridade é alta, o teclado está
bloqueado e a tela escura, pressionar o botão do
aplicativo ativa a tela do telefone. O usuário
pressiona o botão uma segunda vez para executar
a função do botão de aplicativo.
Números de emergência Sequência de até 16
caracteres, separados por
vírgula, sem espaços
Modo de discagem

Discagem no gancho

Define a lista de números de emergência que os
usuários visualizam ao tentar discar sem efetuar login.
Exemplo: 911.411
Discagem no gancho Define o modo de discagem padrão para os telefones.

Discagem fora do gancho
Desligar no
multicarregador

Desativado

Imagem de fundo

String de até 64 caracteres

Tela inicial

Visualização de
aplicações

Desativado

Habilitado

Visualização de linhas

Quando desativado, o telefone não é desligado quando
colocado no multicarregador. Quando ativado, o
telefone é desligado quando colocado no
multicarregador.
Define a imagem de fundo que todos os usuários
visualizam. Se você definir uma imagem de plano de
fundo, o usuário não poderá alterar o telefone para
outra imagem.

Visualização de
aplicações

Define a tela inicial para Visualização de aplicativos
ou Visualização de linhas.
Defina o telefone para utilizar a Visualização de linhas
para usuários que utilizam várias linhas, discagens
rápidas ou que efetuam muitas chamadas.
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Nome do campo

Tipo de campo

Padrão

Descrição

Favoritos

Controla a tecla de função mais à esquerda no telefone.

Ou opções
Tecla de função esquerda

• Nenhuma
• Favoritos

• Nenhum: a tecla de função está em branco

• Contatos locais

• Favoritos: a tecla de função exibe os Favoritos.

• Correio de voz

• Contatos locais: a tecla de função exibe os
Contatos locais.
• Correio de voz: a tecla de função exibe o Correio
de voz.

Acesso ao correio de voz Desativado

Habilitado

Controla o acesso ao correio de voz.

Habilitado

Controla o acesso ao menu Aplicativos.

Desativado

Controla a reprodução do tom quando um usuário está
gravando uma chamada

Volume local do tom da Inteiro 0–100
gravação

100

Controla o volume do tom de gravação para o usuário
local.

Volume remoto do tom
de gravação

Inteiro 0–100

50

Controla o volume do tom de gravação para o usuário
remoto.

Duração do tom da
gravação

Inteiro 1–3000
milissegundos

Registro remoto

Desativado

Habilitado
Acesso a aplicativos

Desativado
Habilitado

Tom da gravação

Desativado
Habilitado

Controla a duração do tom de gravação.
Desativado

Controla a capacidade de enviar registros para o
servidor de log do sistema.

Predefinição

Especifica o perfil de registro em log predefinido.

Habilitado
Perfil de registro

Padrão
Predefinição
Telefonia

Servidor de registro

String de até 256
caracteres

Identifica o servidor de log do sistema IPv4 para a
saída de depuração do telefone.
O formato do endereço é:
address:<port>@@base=<0-7>;pfs=<0-1>

CDP (Cisco Discovery
Protocol)

Desativado

Habilitado

Controla o Cisco Discovery Protocol no telefone.

Habilitado
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Nome do campo

Tipo de campo

Padrão

Descrição

Desativado

Controla o acesso ao daemon SSH por meio da porta
22. Deixar a porta 22 aberta deixa o telefone vulnerável
a ataques de negação de serviço (DoS).

Padrão

Controla o padrão de toque.

Ou opções
Acesso ao SSH

Desativado
Habilitado

Código de idioma em
anéis

Padrão

TLS reinício do
cronômetro

Inteiro 0–3600 segundos 3600

Controla a capacidade de retomar uma sessão TLS sem
repetir todo o processo de autenticação TLS. Se o
campo for definido como 0, a retomada de sessão TLS
será desativada.

Registrar log de
chamadas a partir de
linha compartilhada

Desativado

Desativado

Especifica se você deseja registrar o log de chamadas
de uma linha compartilhada.

Volume mínimo do
toque

Silencioso

Silencioso

Controla o volume de toque mínimo para o telefone.

Servidor de
carregamento

String de até 256
caracteres

Identifica o servidor IPv4 alternativo que o telefone
usa para obter cargas e atualizações de firmware.

Servidor WLAN SCEP

String de até 256
caracteres

Especifica o servidor SCEP que o telefone usa para
obter certificados para a autenticação WLAN. Insira
o nome do host ou o endereço IP (usando o formato
de endereço IP padrão) do servidor.

Japão

Habilitado

Nível de volume 1–15

Impr. digital CA de raiz String de até 95 caracteres
WLAN (SHA256 ou
SHA1)

Especifica a impressão digital SHA256 ou SHA1 da
CA de raiz a ser usada para validação durante o
processo SCEP quando emitir certificados para
autenticação WLAN. Recomendamos que você use a
impressão digital SHA256, que pode ser obtida via
OpenSSL (por exemplo, openssl x509 -in rootca.cer
-noout -sha256 -fingerprint) ou usando um navegador
da Web para inspecionar os detalhes do certificado.
Insira o valor de 64 caracteres hexadecimais para a
impressão digital SHA256 ou o valor de 40 caracteres
hexadecimais para a impressão digital SHA1 com um
separador comum (dois-pontos, traço, ponto, espaço)
ou sem um separador. Se for usar um separador, ele
deverá ser colocado consistentemente após cada 2, 4,
8, 16 ou 32 caracteres hexadecimais para uma
impressão digital SHA256, ou a cada 2, 4 ou 8
caracteres hexadecimais para uma impressão digital
SHA1.
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Nome do campo

Tipo de campo

Padrão

Descrição

Desativado

Especifica se o console serial está ativado ou
desativado.

Ou opções
Acesso de console

Desativado
Habilitado

ARP Gratuito

Desabilitado, Habilitado

Desativado

Ativa ou desativa a capacidade do telefone de
identificar endereços MAC do ARP Gratuito. Esse
recurso é necessário para monitorar ou gravar fluxos
de voz.

Mostrar todas as
chamadas na linha
principal

Desativado

Desativado

Especifica se todas as chamadas apresentadas a este
telefone serão exibidas na linha principal ou não.

Usar padrão do
sistema

Indica se o telefone anuncia os codecs G.722 e iSAC
para o Cisco Unified Communications Manager.

Habilitado

Codecs Advertise G.722 Usar padrão do sistema
e iSAC
Desativado

• Usar padrão do sistema — passa para a
configuração especificada no parâmetro
corporativo Anunciar Codec G.722.

Habilitado

• Desativado — não anuncia o G.722 para o Cisco
Unified Communications Manager.
• Ativado — anuncia o G.722 para o Cisco Unified
Communications Manager.
Para obter mais informações, consulte a Nota 2.
Reverter para todas as
chamadas

Desativado

DF bit

0

Desativado

Especifica se o telefone reverterá para Todas as
chamadas quando qualquer chamada terminar ou não
se a chamada estiver em um filtro diferente de Linha
principal, Todas as chamadas ou Chamadas de alerta.

0

Controla como os pacotes de rede são enviados. Os
pacotes possam ser enviados em blocos (fragmentos)
de vários tamanhos.

Habilitado

1

Quando o bit DF estiver definido para 1 no cabeçalho
do pacote, a carga de rede não fragmenta ao passar por
dispositivos de rede, como roteadores e switches.
Remover a fragmentação evita a análise incorreta no
lado de recepção, mas resulta em uma velocidade um
pouco mais baixa.
A configuração do bit DF não se aplica ao tráfego
ICMP, VPN, VXC VPN ou DHCP.
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Nome do campo

Tipo de campo

Padrão

Descrição

Prioridade mais baixa de Desativado
estado de linha de alerta
Habilitado

Desativado

Especifica o estado de alerta ao usar linhas
compartilhadas. Quando desabilitado e existir um alerta
de chamada recebida na linha compartilhada, o ícone
de estado do LED/linha reflete o estado de alerta em
vez de Em utilização remota. Quando habilitado, o
usuário vê o ícone de Em utilização remota quando
existir um alerta de chamada recebida na linha
compartilhada.

Desviar chamada de
alerta

Habilitado

Controla a exibição da tecla programável Recusar.

Ou opções

Desativado
Habilitado

• Desabilitado: a tecla programável Recusar não
é exibida quando há uma chamada recebida. O
usuário não pode desviar ou ignorar a chamada
recebida.
• Habilitado: a tecla programável Recusar é exibida
quando há uma chamada recebida. O usuário pode
recusar a chamada.

Permitir vibrar URI
quando estiver em uma
chamada

Desativado

Desativado

Habilitado

Controla se o comando Vibrar URI de uma mensagem
XSI é permitido quando o telefone está ativo em uma
chamada.
• Desabilitado: o telefone não vibra.
• Habilitado: o telefone vibra.

URL de carregamento do String de até 256
suporte ao cliente
caracteres

Observação

Identifica o local que os telefones utilizam para
carregar arquivos de saída da ferramenta de relatório
de problemas (PRT).

1. Se você alterar o caminho de áudio de um usuário enquanto ele estiver na sessão Push to Talk, o
usuário precisará encerrar a sessão atual e reiniciar para obter a seleção correta do caminho de áudio.
2. A negociação de codec envolve duas etapas:
1. O telefone deve anunciar o codec suportado para o Cisco Unified Communications Manager
(nem todos os pontos de extremidade suportam o mesmo conjunto de codecs).
2. Quando o Cisco Unified Communications Manager obtém a lista de codecs compatíveis de
todos os telefones envolvidos na tentativa de chamada, ele escolhe um codec comumente
suportado com base em vários fatores, incluindo a configuração de pareamento da região.
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Configurar serviços
Você pode fornecer aos usuários serviços de telefone especiais. Esses serviços são aplicativos XML que
permitem a exibição de conteúdo interativo com texto e gráficos no telefone. Exemplos de serviços incluem
Push to Talk, diretórios, cotações da bolsa e boletins meteorológicos. Alguns serviços, como o Push to Talk,
podem utilizar o botão Aplicativos configurável localizado na lateral do telefone.
A Cisco não fornece aplicativos, mas você pode criar seus próprios aplicativos personalizados. Para obter
mais informações, consulte as Observações de desenvolvimento da aplicação de serviços de telefonia unificados
da Cisco, localizadas aqui:https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/
unified-ip-phone-8800-series/products-programming-reference-guides-list.html.
Para que um usuário possa acessar qualquer serviço, essas tarefas importantes devem ser concluídas:
• Utilize a Administração do Cisco Unified Communications Manager para configurar os serviços
disponíveis.
• Você fornece informações aos usuários sobre os serviços disponíveis. Consulte Visão geral do Portal de
Ajuda, na página 85 para obter um resumo das informações que devem ser fornecidas a seus usuários.
• O usuário se inscreve nos serviços utilizando o portal de autoatendimento.
Estas referências o ajudarão a compreender os serviços:
• “Configurar serviços do Telefone IP Cisco Unified” no Guia de configuração do sistema para o Cisco
Unified Communications Manager
• “Mobilidade de ramal” no Guia de configuração do recurso do Cisco Unified Communications Manager
Antes de Iniciar
Colete URLs dos sites que você deseja configurar e verifique se os usuários podem acessá-los pela rede de
telefonia IP corporativa.
Procedimento

Etapa 1

Em Administração do Cisco Unified Communications Manager, escolha Dispositivo > Definições do
dispositivo > Serviços de telefonia.

Etapa 2

Configurar os serviços

Etapa 3

Verifique se os usuários têm acesso ao portal de autoatendimento.

Ferramenta Relatório de problemas
O usuário envia relatórios de problemas para você com a ferramenta Relatório de problemas.

Observação

Os logs da ferramenta Relatório de problemas são exigidos pelo Cisco TAC para solucionar problemas.
Os registros são limpos se você reiniciar o telefone. Colete os registros antes de reiniciar os telefones.
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Para enviar um relatório de problema, os usuários acessam a ferramenta Relatório de problemas e fornecem
a data e a hora em que o problema ocorreu e uma descrição do problema.
Você deve adicionar um endereço do servidor ao campo URL de carregamento do suporte ao cliente no
Cisco Unified Communications Manager.

Configurar um URL de carregamento do suporte ao cliente
Você deve usa rum servidor com um script de carregamento para receber arquivos PRT. O PRT usa um
mecanismo HTTP POST, com os seguintes parâmetros incluídos no carregamento (utilizando codificação
MIME de várias partes):
• devicename (exemplo: “SEP001122334455”)
• serialno (exemplo: “FCH12345ABC”)
• username (o nome do usuário configurado no Cisco Unified Communications Manager, o proprietário
do dispositivo)
• prt_file (exemplo: “probrep-20141021-162840.tar.gz”)
Um script de exemplo é mostrado abaixo. Esse script é fornecido apenas para referência. A Cisco não fornece
suporte ao script de carregamento instalado em um servidor do cliente.
<?php
//
//
//
//

NOTE: you may need to edit your php.ini file to allow larger
size file uploads to work.
Modify the setting for upload_max_filesize
I used: upload_max_filesize = 20M

// Retrieve the name of the uploaded file
$filename = basename($_FILES['prt_file']['name']);
// Get rid of quotes around the device name, serial number and username if they exist
$devicename = $_POST['devicename'];
$devicename = trim($devicename, "'\"");
$serialno = $_POST['serialno'];
$serialno = trim($serialno, "'\"");
$username = $_POST['username'];
$username = trim($username, "'\"");
// where to put the file
$fullfilename = "/var/prtuploads/".$filename;
// If the file upload is unsuccessful, return a 500 error and
// inform the user to try again
if(!move_uploaded_file($_FILES['prt_file']['tmp_name'], $fullfilename)) {
header("HTTP/1.0 500 Internal Server Error");
die("Error: You must select a file to upload.");
}
?>

Observação

Os telefones são compatíveis apenas com URLs HTTP.
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Procedimento

Etapa 1

Configure um servidor que possa executar o script de carregamento PRT.

Etapa 2

Escreva um script que possa tratar dos parâmetros listados acima ou edite o script de exemplo fornecido para
adequá-lo às suas necessidades.

Etapa 3

Carregue o script no servidor.

Etapa 4

No Cisco Unified Communications Manager, vá para área Layout de configuração específica do produto da
janela de configuração do dispositivo individual, janela Perfil de telefone comum ou janela Configuração do
telefone da empresa.

Etapa 5

Marque URL de carregamento de suporte ao cliente e insira o URL de servidor de carregamento.
Exemplo:
http://example.com/prtscript.php

Etapa 6

Salvar suas alterações.

Criação do relatório de problemas remoto com XSI
Você pode solicitar um PRT com o objeto X/Open System interface (XSI) CiscoIPPhoneExecute. Para obter
mais informações, consulte as Observações de desenvolvimento da aplicação de serviços de telefonia unificados
da Cisco para o Cisco Unified Communications Manager e telefones com várias plataformas.

Configuração dos diretórios corporativo e pessoal
Você pode facilitar que seus usuários entrem em contato com os colegas de trabalho usando um diretório
corporativo.
Você também pode permitir que os usuários criem diretórios pessoais. Cada usuário individual tem um diretório
pessoal, que pode acessar a partir de qualquer dispositivo.
Os diretórios corporativos e pessoais são configurados no Cisco Unified Communications Manager.

Configuração do diretório corporativo
O Diretório corporativo permite a um usuário procurar números de telefone dos colegas de trabalho. Para usar
esse recurso, é preciso configurar diretórios corporativos.
O Cisco Unified Communications Manager usa um diretório LDAP para armazenar informações de autenticação
e autorização sobre usuários do aplicativo Cisco Unified Communications Manager que faz interface com o
Cisco Unified Communications Manager. A autenticação estabelece os direitos do usuário para acessar o
sistema. A autorização identifica os recursos de telefonia que um usuário tem permissão para usar, como um
ramal telefônico específico.
Para obter mais informações, consulte a documentação da sua versão específica do Cisco Unified
Communications Manager.
Depois de concluir a configuração do diretório LDAP, os usuários podem usar o serviço de Diretório corporativo
no respectivo telefone para procurar os usuários no diretório corporativo.
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Configuração do diretório pessoal
O Diretório pessoal permite que o usuário armazene um conjunto de números pessoais.
O Diretório pessoal consiste nos seguintes recursos:
• Lista de endereços pessoal (PAB)
• Discagens rápidas
Os usuários podem usar estes métodos para acessar os recursos do Diretório pessoal:
• Em um navegador da Web — os usuários podem acessar os recursos PAB e Discagem rápida do Cisco
Unified Communications Portal de Ajuda.
• No Telefone IP Cisco: escolha Contatos para pesquisar no diretório corporativo ou no diretório pessoal
do usuário.
Para configurar o Diretório pessoal usando um navegador da Web, os usuários devem acessar o Portal de
Ajuda. Você deve fornecer aos usuários um URL e as informações para entrar no sistema.

Visão geral do Portal de Ajuda
No Cisco Unified Communications Self Care Portal, os usuários podem personalizar e controlar recursos e
configurações do telefone.
Como administrador, você controla o acesso ao Portal de Ajuda. Você também deve fornecer informações a
seus usuários para que eles possam acessar o Portal de Ajuda.
Para que um usuário possa acessar o Cisco Unified Communications Portal de Ajuda, você deverá usar a
Administração do Cisco Unified Communications Manager para adicionar o usuário como um usuário do
grupo de usuários finais do Cisco Unified Communications Manager.
Você também deve fornecer as seguinte informações aos usuários finais sobre o Portal de Ajuda:
• O URL para acessar o aplicativo. Esse URL é:
https://<server_name:portnumber>/ucmuser/, onde server_name é o host no qual o
servidor Web está instalado e portnumber é o número da porta nesse host.
• Um ID de usuário e uma senha padrão para acessar o aplicativo.
• Uma visão geral das tarefas que os usuários podem realizar com o portal.
Essas configurações correspondem aos valores inseridos durante a adição do usuário ao Cisco Unified
Communications Manager.
Para obter mais informações, consulte a documentação da sua versão específica do Cisco Unified
Communications Manager.

Configurar o acesso do usuário ao Portal de Ajuda
Para que um usuário possa acessar o Portal de Ajuda, você precisa autorizar o acesso.
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Procedimento

Etapa 1

Na Administração do Cisco Unified Communications Manager, selecione Gerenciamento de usuários >
Usuário final.

Etapa 2

Pesquise o usuário.

Etapa 3

Clique no link ID de usuário.

Etapa 4

Garanta que o usuário tenha uma senha e um PIN configurados.

Etapa 5

Na seção Informações de permissão, assegure-se de que a lista Grupos inclua Usuários finais do CCM
padrão.

Etapa 6

Selecione Salvar.

Personalizar a exibição do Portal de Ajuda
A maioria das opções é exibida no Portal de Ajuda. No entanto, você deve configurar as seguintes opções
usando as definições de configuração dos Parâmetros corporativos na Administração do Cisco Unified
Communications Manager:
• Mostrar configurações de toque
• Mostrar configurações do rótulo da linha

Observação

As configurações se aplicam a todas as páginas do Portal de Ajuda em seu site.

Procedimento

Etapa 1

Na Administração do Cisco Unified Communications Manager, selecione Sistema > Parâmetros corporativos.

Etapa 2

Na área Portal de Ajuda, defina o campo Servidor padrão do Portal de Ajuda.

Etapa 3

Ative ou desative os parâmetros que os usuários podem acessar no portal.

Etapa 4

Selecione Salvar.

Personalizar papel de parede e toques
Você pode adicionar papel de parede e toques personalizados aos telefones. Por exemplo, talvez você queira
um papel de parede com seu logotipo corporativo.

Toques personalizados do telefone
O telefone é fornecido com três toques que são implementados no hardware: Sunshine, Chirp, Chirp1.
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O Cisco Unified Communications Manager também fornece um conjunto padrão de sons de toque adicionais
de telefone que são implementados no software como arquivos PCM (modulação de código de pulso). Os
arquivos PCM, com um arquivo XML (chamado Ringlist-wb.xml) que descreve as opções da lista de toques
disponíveis em seu site, está localizado no diretório TFTP em cada servidor Cisco Unified Communications
Manager.

Atenção

Todos os nomes de arquivo diferenciam maiúsculas de minúsculas. Se você usar Ringlist-wb.xml para
o nome de arquivo, o telefone não aplicará suas alterações.

Para obter mais informações, consulte o capítulo "Papéis de parede e toques personalizados", Guia de
configuração de recursos para o Cisco Unified Communications Manager para o Cisco Unified Communications
Manager versão 12.0 (1) ou posterior.

Configurar toques personalizados do telefone
Procedimento

Etapa 1

Crie um arquivo PCM para cada toque personalizado (um toque por arquivo). Certifique-se de que os arquivos
PCM estejam de acordo com as diretrizes de formato listadas em Formatos de arquivo de toque personalizado,
na página 87.

Etapa 2

Carregue os novos arquivos PCM que você criou no servidor TFTP da Cisco para cada Cisco Unified
Communications Manager no seu cluster. Para obter mais informações, consulte a documentação da sua versão
específica do Cisco Unified Communications Manager.

Etapa 3

Use um editor de texto para editar o arquivo Ringlist-wb.xml. Consulte Formatos de arquivo de toque
personalizado, na página 87 para obter informações sobre como formatar esse arquivo e para obter um exemplo
de arquivo Ringlist-wb.xml.

Etapa 4

Salve suas modificações e feche o arquivo.

Etapa 5

Para armazenar em cache o novo arquivo, interrompa e inicie o serviço TFTP usando o Cisco Unified
Serviceability ou desative e reative o parâmetro de serviço TFTP “Ativar cache de arquivos de binários e
constantes na inicialização”, localizado na área Parâmetros de serviço avançados.

Formatos de arquivo de toque personalizado
O arquivo Ringlist-wb.xml define um objeto XML que contém uma lista de tipos de toque de telefone. Esse
arquivo inclui até 50 tipos de toque. Cada tipo de toque contém um ponteiro para o arquivo PCM que é usado
para esse tipo de toque e o texto que é exibido no menu Tipo de toque de um telefone para esse toque. O
servidor TFTP da Cisco para cada Cisco Unified Communications Manager contém esse arquivo.
O objeto XML CiscoIPPhoneRinglist usa o seguinte conjunto de marcas simples para descrever as informações:
<CiscoIPPhoneRingList>
<Ring>
<DisplayName/>
<FileName/>
</Ring>
</CiscoIPPhoneRingList>
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As seguintes características se aplicam aos nomes de definições. Você deve incluir o DisplayName e o
FileName necessários para cada tipo de toque de telefone.
• DisplayName especifica o nome do toque personalizado para o arquivo PCM associado que é exibido
no menu Tipo de toque do telefone.
• FileName especifica o nome do arquivo PCM que o toque personalizado deve associar a DisplayName.

Observação

Os campos DisplayName e FileName não devem exceder 25 caracteres.

Este exemplo mostra um arquivo Ringlist-wb.xml que define dois tipos de toque de telefone:
<CiscoIPPhoneRingList>
<Ring>
<DisplayName>Analog Synth 1</DisplayName>
<FileName>Analog1.rwb</FileName>
</Ring>
<Ring>
<DisplayName>Analog Synth 2</DisplayName>
<FileName>Analog2.rwb</FileName>
</Ring>
</CiscoIPPhoneRingList>

Os arquivos PCM para os toques devem atender aos seguintes requisitos para a reprodução apropriada no
telefone:
• PCM bruto (sem cabeçalho)
• 8.000 amostras por segundo
• 8 bits por amostra
• Compactação Mu-law
• Tamanho máximo do toque = 16080 amostras
• Tamanho mínimo do toque = 240 amostras
• Número de amostras no toque = múltiplos de 240.
• Início e término do toque em cruzamento zero.
Para criar arquivos PCM para toques de telefone personalizados, use qualquer pacote padrão de edição de
áudio que suporte esses requisitos de formato de arquivo.

Imagens de fundo personalizadas
Você pode fornecer para os usuários uma variedade de imagens de fundo (ou papel de parede) para a tela de
LCD dos telefones. Os usuários podem selecionar uma imagem de fundo acessando o aplicativo Configurações
e escolhendo Configurações do telefone > Visor > Papel de parede no telefone.
As opções de imagem que os usuários veem são provenientes de imagens PNG e de um arquivo XML (chamado
List.xml) que ficam armazenados no servidor TFTP utilizado pelo telefone. Armazenando seus próprios
arquivos PNG e editando o arquivo XML no servidor TFTP, você pode designar as imagens de fundo que os
usuários podem escolher. Dessa forma, você pode fornecer imagens personalizadas, como o logotipo da
empresa.
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Observação

As dimensões das imagens PNG e List.xml devem estar dentro da resolução 240 x 320 x 24.

Se você criar seu próprio papel de parede personalizado, deverá se certificar de que ele será exibido corretamente
no telefone sem fio. O telefone usa letras brancas, por isso papéis de parede com áreas brancas ou claras não
são adequados.

Atenção

Todos os nomes de arquivo diferenciam maiúsculas de minúsculas. Se você usar list.xml como o nome
de arquivo, o telefone não aplicará as alterações.

Você pode desativar a opção para que os usuários selecionem uma imagem de plano de fundo. Para fazer isso,
desmarque a caixa de seleção Ativar acesso de usuário final a configuração de imagem de plano de fundo
de telefone na janela de Configuração do perfil de telefone comum na administração do Cisco Unified
Communications Manager (Dispositivo > Definições do dispositivo > Perfil de telefone comum). Quando
essa caixa de seleção está desmarcada, o menu de papel de parede não é exibido no telefone.

Configurar uma imagem de fundo personalizada
Procedimento

Etapa 1

Crie dois arquivos PNG para cada imagem (uma versão em tamanho normal e uma versão em miniatura).
Certifique-se de que os arquivos PNG estejam de acordo com as diretrizes de formato listadas em Formatos
de arquivo de fundo personalizado, na página 90.

Etapa 2

Carregue os novos arquivos PNG que você criou no seguinte subdiretório no servidor TFTP para o Cisco
Unified Communications Manager:
Desktops/240x320x24
Observação Os parâmetros de nome e subdiretório do arquivo diferenciam maiúsculas de minúsculas. Certifique-se

de usar na barra “/” quando for especificar o caminho de subdiretório.
Para carregar os arquivos, escolha Atualizações de Software > Carregar Arquivo de Servidor TFTP em
Administração do sistema operacional Cisco Unified Communications. Para obter mais informações, consulte
a documentação da sua versão específica do Cisco Unified Communications Manager.
Observação Se a pasta não existir, ela será criada e os arquivos serão carregados nela em seguida.

Etapa 3

Também é necessário copiar os arquivos e imagens personalizados para os outros servidores TFTP com os
quais o telefone pode entrar em contato para obter esses arquivos.
Observação Recomendamos que você armazene cópias de backup dos arquivos de imagem personalizados em

um local diferente. Você pode usar essas cópias de backup se os arquivos personalizados forem
substituídos quando você atualizar o Cisco Unified Communications Manager.
Etapa 4

Use um editor de texto para editar o arquivo List.xml. Consulte Formatos de arquivo de fundo personalizado,
na página 90 para saber os requisitos de local de arquivo, arquivo e formatação e conferir um arquivo de
amostra.

Etapa 5

Salve suas modificações e feche o arquivo List.xml.
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Observação Quando você atualizar o Cisco Unified Communications Manager, um arquivo List.xml padrão

substituirá o arquivo List.xml personalizado. Depois que você personalizar o arquivo List.xml, faça
uma cópia do arquivo e armazene-a em um local diferente. Depois de atualizar o Cisco Unified
Communications Manager, substitua o arquivo List.xml padrão por sua cópia armazenada.
Etapa 6

Para armazenar em cache o novo arquivo List.xml, interrompa e inicie o serviço TFTP usando o Cisco Unified
Serviceability ou desative e reative o parâmetro de serviço TFTP Ativar cache de arquivos de binários e
constantes na inicialização, localizado na área Parâmetros de serviço avançados.

Formatos de arquivo de fundo personalizado
O arquivo List.xml define um objeto XML que contém uma lista de imagens de fundo. O arquivo List.xml
está armazenado no seguinte subdiretório no servidor TFTP:
Desktops/240x320x24

Dica

Se você estiver criando manualmente a estrutura de diretórios e o arquivo List.xml, certifique-se de que
os diretórios e arquivos possam ser acessados por user\CCMService, que é usado pelo serviço TFTP.

Para obter mais informações, consulte a documentação da sua versão específica do Cisco Unified
Communications Manager.
O arquivo List.xml pode incluir até 50 imagens de fundo. As imagens estão na ordem em que aparecem no
menu Imagens de fundo do telefone. Para cada imagem, o arquivo List.xml contém um tipo de elemento,
chamado ImageItem. O elemento ImageItem inclui estes dois atributos:
• Imagem — Identificador de recurso uniforme (URI) que especifica onde o telefone obtém a imagem em
miniatura aparece no menu Imagens de fundo em um telefone.
• URL — URI que especifica onde o telefone obtém a imagem em tamanho normal.
O exemplo a seguir mostra um arquivo List.xml que define duas imagens. Os atributos obrigatórios Image e
URL devem ser incluídos para cada imagem. O URI TFTP que é mostrado no exemplo é o único método
aceito para vincular a imagens de tamanho normal e em miniatura. O suporte para URL HTTP não é fornecido.
Exemplo de List.xml
<CiscoIPPhoneImageList> <ImageItem Image="TFTP:Desktops/240x320x24/TN-Fountain.png"
URL="TFTP:Desktops/800x480x24/Fountain.png"/> <ImageItem
Image="TFTP:Desktops/240x320x24/TN-FullMoon.png"
URL="TFTP:Desktops/800x480x24/FullMoon.png"/> </CiscoIPPhoneImageList>

O firmware do telefone inclui uma imagem de fundo padrão. O arquivo List.xml não define essa imagem. A
imagem padrão é sempre a primeira imagem que aparece no menu Imagens de fundo do telefone.
Cada imagem de fundo requer dois arquivos PNG:
• Imagem em tamanho normal — versão que aparece no telefone.
• Imagem em miniatura — versão exibida na tela Imagens de fundo, na qual os usuários podem selecionar
uma imagem. Deve ter 25% do tamanho normal da imagem.
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Dica

Muitos programas de gráficos fornecem um recurso que redimensiona um gráfico. Uma forma fácil de
criar uma imagem em miniatura é primeiro criar e salvar a imagem em tamanho normal e depois usar
o recurso de dimensionamento no programa de gráficos para criar uma versão dessa imagem que tenha
25% do tamanho original. Salve a versão em miniatura usando um nome diferente.

Os arquivos PNG para as imagens de fundo devem atender aos seguintes requisitos para a exibição apropriada
no telefone:
• Imagem em tamanho normal — 240 pixels (largura) X 320 pixels (altura).
• Imagem em miniatura — 117 pixels (largura) X 117 pixels (altura).

Dica

Se você estiver usando um programa de gráficos que ofereça suporte a um recurso de alto contraste para
tons de cinza, defina o número de níveis de tonalidade por canal como 16, e a imagem terá o alto contraste
em 16 tons de cinza.
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CAPÍTULO

5

Configuração no telefone
• Configurar manualmente a rede do telefone no menu Configurações , na página 93
• Adicionar o telefone à rede Wi-Fi, na página 95
• Conectar o telefone ao Cisco Unified Communications Manager, na página 97
• Página de administração do Telefone IP Cisco, na página 97
• Segurança da LAN sem fio, na página 104
• Configurar um telefone com adaptador USB e carregador de mesa, na página 107

Configurar manualmente a rede do telefone no menu
Configurações
Quando estiver configurando o telefone manualmente, você deverá definir os seguintes campos:
• Endereço IP
• Máscara de sub-rede
• Roteador padrão
• Servidor DNS 1
• Servidor TFTP 1
Depois de configurar a configuração de rede, é necessário configurar a conexão Wi-Fi.
Procedimento

Etapa 1

Acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Wi-Fi.

Etapa 3

Selecione um perfil.

Etapa 4

(Opcional) Defina um nome do perfil.
a) Selecione Nome do perfil
b) Digite o nome do perfil
c) Pressione Mais
e selecione Salvar.
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Etapa 5

Selecione Configuração de rede > Configuração IPv4.

Etapa 6

Selecione DHCP e pressione Dsl.

Etapa 7

Insira o endereço IP do telefone.
a) Selecione Endereço IP.
b) Pressione o toque de navegação para baixo e pressione Selecionar para entrar no modo de edição.
c) Digite o endereço IP.
d) Pressione Salvar.

Etapa 8

Insira uma máscara de sub-rede.
a) Selecione Máscara de sub-rede.
b) Pressione o toque de navegação para baixo e pressione Selecionar para entrar no modo de edição.
c) Insira a máscara.
d) Pressione Salvar.

Etapa 9

Insira um roteador padrão.
a) Selecione Máscara de sub-rede.
b) Pressione o toque de navegação para baixo e pressione Selecionar para entrar no modo de edição.
c) Insira a máscara.
d) Pressione Salvar.

Etapa 10

Insira o servidor DNS primário.
a) Selecione Servidor DNS 1.
b) Pressione o toque de navegação para baixo e pressione Selecionar para entrar no modo de edição.
c) Insira o endereço IP do servidor DNS.
d) Pressione Salvar.

Etapa 11

Insira o servidor TFTP primário.
a) Selecione Servidor TFTP 1.
b) Pressione o toque de navegação para baixo e pressione Selecionar para entrar no modo de edição.
c) Insira o endereço IP do servidor TFTP para o Cisco Unified Communications Manager.
d) Pressione Salvar.

Etapa 12

Pressione Apagar no prompt da lista de certificados credíveis.
Quando você seleciona Apagar, os arquivos CTL e ITL são removidos do telefone. Ao selecionar Continuar,
os arquivos permanecerão, mas talvez você não seja capaz de se conectar ao novo Cisco Unified
Communications Manager.

Tópicos relacionados
Redefinir as configurações de rede, na página 141
Acessar o app Configurações, na página 94

Acessar o app Configurações
Utilize o app Configurações para configurar, gerenciar e personalizar seu telefone.
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Procedimento

Etapa 1

Na tela Exibição da linha, pressione a seta para a esquerda do cluster de navegação para visualizar a tela
Aplicativos.

Etapa 2

Na tela Aplicativos, pressione a seta para a esquerda do cluster de navegação para selecionar Configurações
.

Adicionar o telefone à rede Wi-Fi
Ao inserir um endereço IP, vá até o campo e pressione Selecionar. O campo é alterado de um campo para
caixas de entrada. Utilize o teclado numérico para inserir os dígitos e as teclas de navegação para se mover
entre os campos.
Depois de configurar o telefone e salvar as alterações, o telefone será conectado ao Cisco Unified
Communications Manager. Após a conexão ser realizada, o telefone baixa o arquivo de configuração e, se
necessário, atualiza o firmware para um novo.
Antes de Iniciar
São necessárias as seguintes informações sobre a rede Wi-Fi:
• SSID
• Tipo de segurança (por exemplo, WEP, EAP)
• PIN ou chave de acesso para o tipo de segurança selecionado.
Procedimento

Etapa 1

Acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Wi-Fi.

Etapa 3

Selecione um perfil.

Etapa 4

(Opcional) Defina um nome do perfil.
a) Selecione Nome do perfil.
b) Use o teclado para digitar um novo nome.
• A tecla programável Voltar

exclui o caractere à esquerda do cursor.

• Utilize o anel de navegação para se mover da esquerda para a direita no campo.
c) Pressione Mais
Etapa 5

e selecione Salvar.

Selecione Configuração de rede > Configuração IPv4.
Se sua rede não suporta DHCP, realize essas etapas.
a) Necessário: Selecione DHCP e pressione Dsl.
b) Selecione Endereço IP e digite o endereço atribuído do telefone.
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c) Selecione Máscara de sub-rede e digite a máscara de sub-rede necessária. Um exemplo é o endereço
255.255.255.0.
d) Selecione Roteador padrão e digite o endereço IP do roteador padrão.
e) Selecione Servidor DNS 1 e digite o endereço IP do servidor DNS.
Para todas as redes,
a)
b)
c)
d)
e)

Selecione TFTP alternativo e defina Lig.
Selecione Servidor TFTP 1 e digite o endereço IP do TFTP para o Cisco Unified Communications Manager.
Pressione Mais e selecione Salvar.
Na janela Lista de confiança, pressione Mais e selecione Apagar.
Selecione Voltar e selecione Voltar novamente.

Etapa 6

Selecione Configuração de WLAN.

Etapa 7

Selecione SSID.
a) Use o teclado para digitar o SSID do ponto de acesso.
b) Pressione Mais e selecione Salvar.

Etapa 8

Selecione Modo de segurança.

Etapa 9

Selecione o tipo de segurança que o ponto de acesso exige.

Etapa 10

Defina os campos de segurança necessários usando a tabela a seguir:
Modo de segurança

Campo configurado

Descrição

Nenhum

Nenhuma

Quando o modo de segurança está definido como
Nenhum, não é necessário outro campo.

WEP

Chave WEP

Insira 40/104 ou 64/128 ASCII a chave WEP Hex.

PSK

Senha

Insira 8/-63 ASCII ou Senha Hex 64.

EAP-FAST

ID de usuário

Insira o ID de usuário.

PEAP-GTC

Senha

Digite a senha.

Certificado do usuário

Selecione o tipo de certificado. Talvez seja necessário
fornecer o certificado aos seus usuários. Para obter
mais informações, consulte Certificados, na página
34.

PEAP-MSCHAPV2
EAP-TLS

Etapa 11

Selecione Modo 802.11 e selecione o modo requerido.
O modo determina a frequência. Se você definir o modo como Automático, o telefone pode usar a frequência
de 5 GHz ou 2,4 GHz, sendo 5 GHz a frequência preferida.

Etapa 12

Selecione Em economia de energia na chamada e pressione Selecionar para alterar a configuração.
Esse campo deve ser definido somente como Desativado se necessário para solução de problemas.

Etapa 13

Pressione Mais e selecione Salvar.

Etapa 14

Pressione Energia/Finalizar chamada

.
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Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações, na página 94

Conectar o telefone ao Cisco Unified Communications Manager
Antes de Iniciar
• Você precisa do endereço IP do servidor TFTP do Cisco Unified Communications Manager.
• O telefone deve estar configurado no Cisco Unified Communications Manager
• O telefone deve estar conectado à rede Wi-Fi.
Procedimento

Etapa 1

Acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Wi-Fi.

Etapa 3

Selecione um perfil.

Etapa 4

Selecione Configuração de rede > IPv4

Etapa 5

Selecione TFTP alternativo e defina Lig..

Etapa 6

Selecione Servidor TFTP 1 e digite o endereço IP do TFTP para o Cisco Unified Communications Manager.

Etapa 7

Pressione Mais

Etapa 8

Na janela Lista de confiança, pressione Mais e selecione Apagar.

e selecione Definir.

Quando você seleciona Apagar, os arquivos CTL e ITL são removidos do telefone. Ao selecionar Continuar,
os arquivos permanecerão, mas talvez você não seja capaz de se conectar ao novo Cisco Unified
Communications Manager.
Etapa 9

Saia para a tela inicial.
O telefone é conectado ao Cisco Unified Communications Manager. Após a conexão ser realizada, o telefone
baixa o arquivo de configuração e, se necessário, atualiza o firmware para um novo.

Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações, na página 94

Página de administração do Telefone IP Cisco
Os telefones Cisco que oferecem suporte de Wi-Fi possuem páginas da Web especiais diferentes das páginas
de outros telefones. Você utiliza essas páginas da Web especiais para configuração de segurança do telefone
quando o SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) não estiver disponível. Use essas páginas para
instalar manualmente certificados de segurança em um telefone, para baixar um certificado de segurança ou
para configurar manualmente a data e hora do telefone.
Essas páginas da Web também mostram as mesmas informações que você vê em páginas da Web de outros
telefones, incluindo informações do dispositivo, configuração de rede, registros e informações estatísticas.
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É possível acessar as páginas de administração das seguintes maneiras:
• Conexão sem fio
• Conexão USB direta
• Adaptador Ethernet USB

Configurar a página de administração do telefone
A página da Web de administração é ativada quando o telefone é enviado pela fábrica, e a senha é definida
como Cisco. Mas, se um telefone for registrado no Cisco Unified Communications Manager, será preciso
ativar a página da Web de administração e configurar uma nova senha.
Ative essa página da Web e defina as credenciais de acesso antes de usar a página da Web pela primeira vez
depois que o telefone for registrado.
Uma vez ativada, a página da Web de administração estará acessível na porta HTTPS 8443
(https://x.x.x.x:8443, onde x.x.x.x é o endereço IP do telefone).
Antes de Iniciar
Defina uma senha antes de ativar a página da Web de administração. A senha pode ser formada por qualquer
combinação de letras ou números, mas deve conter entre 8 e 127 caracteres.
Seu nome de usuário é permanentemente definido como admin.
Procedimento

Etapa 1

Na Administração do Cisco Unified Communications Manager, selecione Dispositivo > Telefone.

Etapa 2

Localize seu telefone.

Etapa 3

No Layout da configuração específica do produto, defina o parâmetro Administrador Web para Ativar.

Etapa 4

No campo Senha do administrador, insira uma senha.

Etapa 5

Selecione Salvar e clique em OK.

Etapa 6

Selecione Aplicar config. e clique em OK.

Etapa 7

Reinicie o telefone.

Acessar a página da Web de administração do telefone
Quando você quiser acessar as páginas da Web de administração, terá de especificar a porta de administração.
Procedimento

Etapa 1

Obtenha o endereço IP do telefone:
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• Na Administração do Cisco Unified Communications Manager, selecione Dispositivo > Telefone e
localize o telefone. Os telefones registrados no Cisco Unified Communications Manager exibem o
endereço IP na janela Localizar e listar telefones e na parte superior da janela Configuração do telefone.
• No telefone, acesse o app Configurações, escolha Informações do telefone > Rede > IPv4 e, em seguida,
role até o campo Endereço IP.
Etapa 2

Abra um navegador da Web e insira o seguinte URL, onde endereço_IP é o endereço IP do Telefone IP Cisco:
https://<IP_address>:8443

Etapa 3

Digite a senha no campo Senha.

Etapa 4

Clique em Enviar.
Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações, na página 94

Configurar o telefone com a página da web de administração
Você pode definir os parâmetros do telefone na página da web de administração se precisar configurar o
telefone remotamente. Ao configurar o telefone dessa forma, você configura o primeiro perfil WLAN para o
telefone.
Procedimento

Etapa 1

Na página da Web de administração do telefone, selecione WLAN.

Etapa 2

Clique em Perfil 1.

Etapa 3

Configure os campos conforme descrito na tabela a seguir.
Nome do campo

Descrição

Fonte

Campo somente leitura

Status

Use para ativar ou desativar o perfil.

Perfil

Digite o nome do perfil

Modificável pelo usuário

Defina o campo para habilitar ou desabilitar o usuário
a alterar o perfil de WLAN.

Configuração de WLAN
SSID

Digite o SSID do ponto de acesso.

Modo de segurança

Selecione um modo de segurança.

Chave WEP

Quando o tipo de segurança é definido como WEP, a
tela muda para exibir o campo Chave WEP. Insira
uma chave WEP 40/104 ou 64/128 ASCII ou hex.
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Nome do campo

Descrição

Senha

Quando o tipo de segurança é definido como PSK, a
tela muda para exibir o campo Senha. Insira uma
senha 8-63 ASCII ou 64Hex.

ID de usuário

Quando o tipo de segurança for EAP-Fast, PEAP-GTC
ou PEAP-MSCHAPV2, a tela mudará para exibir o
campo ID do usuário. Digite a ID do usuário.

Senha

Quando o tipo de segurança for EAP-Fast, PEAP-GTC
ou PEAP-MSCHAPV2, a tela mudará para exibir o
campo Senha. Digite uma senha.

Certificado do usuário

Selecione o tipo de certificado.

Modo 802.11

Selecione o modo desejado.

Economia de energia durante chamada

Selecione o tipo de modo de economia de energia que
o telefone utiliza para poupar energia.

Configuração da rede
Nome de domínio

Insira o nome do domínio.

Configuração de IPv4
DHCP

Defina seu método DHCP. Se o DHCP estiver
desativado, há mais campos para configurar.

Endereço IP

Quando o DHCP estiver desativado, atribua um
endereço IP estático

Máscara de sub-rede

Quando o DHCP estiver desativado, digite a máscara
de sub-rede.

Roteador padrão

Quando o DHCP estiver desativado, digite o endereço
IP do roteador.

Servidor DNS 1

Quando o DHCP estiver desativado, digite o endereço
IP de pelo menos um servidor DNS.

Servidor DNS 2
Servidor DNS 3
TFTP alternativo

Defina esse campo para indicar se você utiliza um
servidor TFTP diferente do associado ao Cisco
Unified Communications Manager.

Servidor TFTP 1

Digite o endereço IP do servidor TFTP do Cisco
Unified Communications Manager (principal e, se
disponível, secundário).

Servidor TFTP 2
IPv6

Sem suporte no momento.
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Etapa 4

Clique em Save (Salvar).

Configurar definições de backup na página Web de administração do telefone
Você pode usar a página da web de administração do telefone para fazer o backup da configuração do telefone
e restaurá-lo.
Procedimento

Etapa 1

Na página da web de administração do telefone, selecione Configurações de backup.

Etapa 2

Realize uma das seguintes opções:
• Importar um arquivo de backup. Navegue até o arquivo em seu computador, digite a chave de criptografia
e clique em Importar.
• Exportar um arquivo de backup. Insira uma chave de criptografia e clique em Exportar. Lembre-se de
que será necessário ter essa chave para importar o arquivo.

Definir manualmente a data e a hora do telefone
Com a autenticação baseada em certificados, o telefone deve exibir a data e a hora corretas. Um servidor de
autenticação verifica a data e a hora do telefone em relação à data de expiração do certificado. Se as datas e
horas do telefone e do servidor não coincidirem, o telefone deixará de funcionar.
Use este procedimento para definir manualmente a data e a hora do telefone se ele não estiver recebendo as
informações corretas de sua rede.
Procedimento

Etapa 1

Na página da Web de administração do telefone, role até Data e hora.

Etapa 2

Realize uma das seguintes opções:
• Clique em Definir telefone para data e hora local para sincronizar o telefone com um servidor local.
• Nos campos Data e hora específica, selecione mês, dia, ano, hora, minuto e segundo usando os menus
e clique em Definir telefone para data e hora específica.

Gerenciamento de contatos locais na página de administração do telefone
Através da página da web de administração do telefone, é possível:
• Importar um arquivo CSV (valores separados por vírgula) de contatos para o telefone do usuário.
• Exportar a lista de contatos locais do usuário como um arquivo CSV.
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• Excluir todos os contatos locais do telefone de um usuário.
As funções importar e exportar podem ser úteis durante a configuração inicial do telefone. Você pode configurar
uma lista de números de telefone comumente utilizados para sua organização em um telefone. Em seguida,
você poderia exportar essa lista e importá-la para outros telefones.
Se você permitir que seus usuários acessem a página de administração do telefone, assegure-se de fornecer a
eles as instruções de importação e exportação dos contatos locais.
Abordagem recomendada para listas de contatos locais iniciais
Se optar por criar uma lista para importar a vários telefones, a seguinte abordagem é recomendada:
1. Crie uma única entrada na lista de contatos locais de um telefone.
2. Exporte a lista do telefone.
3. Edite a lista para adicionar as entradas.
É possível utilizar um editor de texto para editar a lista.
Se você usar outras ferramentas (por exemplo, programas de documento ou planilha), será necessário
salvar a lista em um dos formatos a seguir:
• CSV UTF-8
• CSV padrão
4. Importe a lista para o telefone.
5. Verifique se a lista é exibida corretamente antes de importá-la em outros telefones.

Importar contatos locais do usuário
Você pode importar um arquivo CSV para o telefone de um usuário. Você pode criar esse arquivo CSV usando
um editor de texto ou criar a lista em um telefone e exportá-lo (consulte Exportar contatos locais do usuário,
na página 104).
É possível adicionar até 200 contatos locais. No entanto, se uma lista de contatos local já existir no telefone,
o número de entradas no arquivo CSV e no telefone não poderá exceder 200 ou a importação falhará.
Somente 49 das entradas podem ser marcadas como Favoritos, considerando que a primeira entrada na lista
de Favoritos é reservada para o correio de voz. Se uma lista de favoritos já existir no telefone, o número de
entradas no arquivo CSV marcado como favoritos e o número do telefone não poderá exceder 49 ou a
importação falhará.
A importação não verifica se as entradas já existem no telefone, de modo que as entradas duplicadas são
possíveis. As entradas duplicadas devem ser excluídas manualmente.
Antes de Iniciar
Crie um arquivo CSV no formato a seguir.
Arquivo CSV de amostra
First name, Last name, Nickname, Company, Work number, Home number, Mobile number, Email
address, Work primary, Home primary, Mobile primary, Work favorite, Home favorite, Mobile
favorite
Michael,G,,Sample Company,1000,12345678,,test@test.com,true,false,false,2,3,
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Em que:
Nome do campo

Descrição

Na amostra

Nome

Primeiro nome como sequência de Michael
caracteres

Sobrenome

Sobrenome como sequência de
caracteres ou mantido em branco

Apelido

Sobrenome abreviado como
(em branco)
sequência de caracteres ou mantido
em branco

Empresa

Nome da empresa como sequência Empresa de exemplo
de caracteres ou mantido em branco

G

Observação A sequência de

caracteres não pode
conter vírgula.
Telefone de trabalho

O número exato a ser discado do
telefone.

1000

Núm. da residência

O número exato a ser discado do
telefone.

12345678

Número do telefone celular

O número exato a ser discado do
telefone.

(em branco)

Endereço de e-mail

Inserir endereço de e-mail ou deixar test@test.com
em branco

Trabalho principal

Valores — verdadeiro, falso

Principal inicial

Configure apenas um desses
Residencial principal — falso
valores como verdadeiro e os outros
Celular principal — falso
dois são configurados como falso.

Celular principal
Trabalho favorito
Residencial favorito
Celular favorito

Trabalho principal — verdadeiro

Configure o número de slot favorito Trabalho favorito — 2
para todos os números a serem
Residencial favorito — 3
adicionados aos favoritos. Por
exemplo, digite 2 em trabalho
Celular favorito — (em branco)
favorito para mapear o número do
trabalho para o slot favorito 2.
Observação O slot favorito 1 está

reservado para o correio
de voz.
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Procedimento

Etapa 1

Na página da web de administração do telefone, selecione Contatos locais.

Etapa 2

Em Importar contatos locais, clique em Procurar.

Etapa 3

Navegue até o arquivo CSV, clique nele e clique em OK.

Etapa 4

Clique em Carregar.

Etapa 5

Verifique o telefone para garantir que a lista seja exibida corretamente.

Exportar contatos locais do usuário
Você pode exportar a lista de contatos locais de um telefone como um arquivo CSV.
Procedimento

Etapa 1

Na página da web de administração do telefone, selecione Contatos locais.

Etapa 2

Em Exportar contatos locais, clique em Exportar.

Etapa 3

Salve o arquivo no computador.

Excluir os contatos locais do usuário
Você pode excluir a lista completa de contatos locais de um telefone. Por exemplo, isso pode ser feito antes
de atribuir o telefone para outro usuário.
Procedimento

Etapa 1

Na página da web de administração do telefone, selecione Contatos locais.

Etapa 2

Em Excluir todos os contatos locais, clique em Excluir.

Etapa 3

Na janela pop-up, confirme a exclusão.

Etapa 4

Verifique se a lista de contatos locais no telefone está vazia.

Segurança da LAN sem fio
Os telefones Cisco compatíveis com Wi-Fi têm mais requisitos de segurança e exigem configuração extra.
Essas etapas extras incluem instalar certificados e configurar a segurança nos telefones e no Cisco Unified
Communications Manager.
Para obter mais informações, consulte o Guia de segurança do Cisco Unified Communications Manager.
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Instalar um certificado de usuário na página da Web de administração do
telefone
Você pode instalar manualmente um certificado de usuário no telefone se o protocolo SCEP (Simple Certificate
Enrollment Protocol) não estiver disponível.
O Certificado instalado pelo fabricante (MIC) pré-instalado pode ser usado como o certificado do usuário
para EAP-TLS.
Depois de instalar o certificado do usuário, você precisa adicioná-lo à lista de confiança do servidor RADIUS.
Antes de Iniciar
Para poder instalar um certificado de usuário para um telefone, você precisa ter:
• Um certificado de usuário salvo em seu PC. O certificado deve estar no formato PKCS #12.
• A senha de extração do certificado.
Para telefones que executam o firmware 11.0(6) e posterior, essa senha pode ter até 16 caracteres. Para
versões anteriores, a senha pode ter até 12 caracteres.
Procedimento

Etapa 1

Na página da Web de administração do telefone, selecione Certificados.

Etapa 2

Localize o campo Instalado pelo usuário e clique em Instalar.

Etapa 3

Navegue até o certificado em seu PC.

Etapa 4

No campo Extrair senha, insira a senha de extração do certificado.

Etapa 5

Clique em Carregar.

Etapa 6

Reinicie o telefone depois que o upload terminar.

Instalar um certificado de autenticação de servidor usando a página da Web
de administração do telefone
Você pode instalar manualmente um certificado de servidor de autenticação no telefone se o protocolo SCEP
(Simple Certificate Enrollment Protocol) não estiver disponível.
O certificado raiz de CA que emitiu o certificado de servidor RADIUS deve estar instalado para o EAP-TLS.
Antes de Iniciar
Antes de instalar um certificado em um telefone, você deve ter um certificado de servidor de autenticação
salvo no PC. O certificado deve ser codificado no PEM (Base 64) ou DER.
Procedimento

Etapa 1

Na página da Web de administração do telefone, selecione Certificados.
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Etapa 2

Localize o campo CA (página da Web de administração) do servidor de autenticação e clique em Instalar.

Etapa 3

Navegue até o certificado em seu PC.

Etapa 4

Clique em Carregar.

Etapa 5

Reinicie o telefone depois que o upload terminar.
Se estiver instalando mais de um certificado, instale todos os certificados antes de reiniciar o telefone.

Remover manualmente um certificado de segurança da página da Web de
administração do telefone
Você pode remover manualmente um certificado de segurança de um telefone se o protocolo SCEP (Simple
Certificate Enrollment Protocol) não estiver disponível.
Procedimento

Etapa 1

Na página da Web de administração do telefone, selecione Certificados.

Etapa 2

Localize o certificado na página Certificados.

Etapa 3

Clique em Excluir.

Etapa 4

Reinicie o telefone depois que o processo de exclusão for concluído.

Configuração do SCEP
O protocolo SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol) é o padrão para fornecimento e renovação
automática de certificados. Evite a instalação manual de certificados em seus telefones.

Definir os parâmetros de configuração específicos do produto SCEP
Você deve configurar os seguintes parâmetros do SCEP na página da Web do telefone
• Endereço IP do RA
• Impressão digital SHA-1 ou SHA-256 do certificado raiz da CA para o servidor SCEP
A Autoridade de registro (RA) do Cisco IOS atua como um proxy para o servidor SCEP. O cliente SCEP no
telefone usa os parâmetros que são baixados do Cisco Unified Communication Manager. Depois que você
configura os parâmetros, o telefone envia uma solicitação SCEP getcs para o RA, e o certificado raiz da
CA é validado usando a impressão digital definida.
Procedimento

Etapa 1

Na Administração do Cisco Unified Communications Manager, selecione Dispositivo > Telefone.

Etapa 2

Localize o telefone.

Etapa 3

Role até a área Layout da configuração específica do produto.
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Etapa 4

Marque a caixa de seleção Servidor WLAN SCEP para ativar o parâmetro SCEP.

Etapa 5

Marque a caixa de seleção Impr. digital CA de raiz WLAN (SHA256 ou SHA1) para ativar o parâmetro
QED SCEP.

Suporte ao servidor SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol)
Se você estiver usando um servidor SCEP (Simple Certificate Enrollment Protocol), o servidor poderá manter
automaticamente seus certificados de usuário e de servidor. No servidor SCEP, configure o agente de registro
(RA) SCEP para:
• Agir como um ponto de confiança PKI
• Agir como um RA PKI
• Executar a autenticação de dispositivos usando um servidor RADIUS
Para obter mais informações, consulte a documentação do servidor SCEP.

Configurar um telefone com adaptador USB e carregador de
mesa
Um adaptador USB para Ethernet (dongle) pode ser inserido no carregador de mesa para conectar-se a uma
rede Ethernet apenas para fins de provisionamento automático de perfil Wi-Fi e registro de certificado. As
chamadas de voz pela rede Ethernet não são suportadas.

Observação

O adaptador USB não se destina a ser conectado ao carregador de mesa para uso diário. Ele é destinado
a ser usado apenas para fins de provisionamento iniciais.

A VLAN nativa da porta do comutador a ser utilizada para provisionamento deve ter conectividade com o
Cisco Unified Communications Manager e deve oferecer a opção DHCP 150 apontando para o Cisco Unified
Communications Manager.
Os adaptadores USB compatíveis com Ethernet são:
• Adaptador Ethernet Apple USB 2.0
• Adaptador Ethernet Belkin B2B048 USB 3.0 Gigabit
• Adaptador Ethernet D-link DUB-E100 USB 2.0 Fast
• Adaptador Ethernet Linksys USB300M USB 2.0
• Adaptador Ethernet Linksys USB3GIG USB 3.0 Gigabit
Antes de Iniciar
Você precisa de um adaptador USB para Ethernet (dongle).
O carregador de mesa deve estar conectado à fonte de alimentação por meio do adaptador de energia.
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Procedimento

Etapa 1

Na administração do Cisco Unified Communications Manager, verifique se o perfil WLAN que você criou
está associado ao pool de dispositivos correto (Sistema > Pool de dispositivos) ou associado ao telefone sem
fio (Dispositivo > Telefone).

Etapa 2

Conecte uma extremidade do adaptador ao carregador de mesa e a outra extremidade a um cabo de RJ-45
conectado ao comutador de rede.

Etapa 3

Coloque o telefone no carregador de mesa e aguarde enquanto o perfil é baixado.

Etapa 4

4 Verifique se o telefone se registra no Cisco Unified Communications Manager.

Etapa 5

Remova o telefone do carregador de mesa.

Etapa 6

Desconecte o adaptador do carregador de mesa.
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Acessórios
• Acessórios compatíveis, na página 109
• Fones de ouvido, na página 110
• Carregadores de mesa, na página 111
• Multicarregadores, na página 114
• Proteger o carregador com uma trava de cabo, na página 119

Acessórios compatíveis
Você pode usar vários acessórios com o telefone.
• Fones de ouvido:
• Fones de ouvido padrão que usam um conector de 3,5 mm
• Fones de ouvido Bluetooth
• Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821: carrega somente Cisco Wireless IP Phone 8821
• Carregador de mesa do Cisco Wireless IP Phone 8821-EX: carrega somente Telefone IP sem fio Cisco
8821-EX
• Telefone IP sem fio Cisco 8821 multicarregador: carrega somente Cisco Wireless IP Phone 8821
• Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX Multicarregador: carrega somente Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX

Observação

O Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX não foi testado ou certificado com nenhum acessório para uso
em atmosfera potencialmente explosiva.

Os telefones só podem ser conectados a fone de ouvido e alto-falante Bluetooth. Não são suportados em
qualquer outro tipo de dispositivo Bluetooth.
Os telefones têm outros acessórios, incluindo capas de transporte e de silicone. Para mais informações sobre
acessórios, consulte Guia de acessórios do Telefone IP sem fio Cisco série 882x, localizado aqui:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/
products-user-guide-list.html.
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Fones de ouvido
Você pode usar fones de ouvido com fio ou Bluetooth com o telefone. Para obter mais informações sobre os
fones de ouvido suportados, consulte o Guia de acessórios do Telefone IP sem fio Cisco série 882x.
Apesar de realizarmos alguns testes internos em fones de ouvido sem fio Bluetooth e com fio de outros
fabricantes para uso com o Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX, nós não certificamos nem oferecemos
suporte a produtos de outros fabricantes de fones de ouvido ou monofones. Devido a inconsistências ambientais
e de hardware inerentes nos locais onde os telefones são instalados, não existe uma solução “única” que seja
ideal para todos os ambientes. Nós recomendamos que os clientes verifiquem quais fones de ouvido funcionam
melhor em seu ambiente antes de instalar um grande número de unidades na respectiva rede.

Observação

O Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX não foi testado para uso de fone de ouvido Bluetooth e com fio
em locais perigosos.

Nós recomendamos a utilização de dispositivos externos de boa qualidade, como fones de ouvido com proteção
contra sinais indesejados de rádio frequência (RF) e de áudio frequência (AF). Dependendo da qualidade
desses dispositivos e da proximidade de outros dispositivos, como celulares e rádios de duas vias, poderá
ainda ocorrer algum ruído acústico.
A principal razão que tornaria um fone de ouvido inadequado para o telefone é a tendência a gerar um zumbido.
Esse zumbido pode ser escutado pelo interlocutor remoto ou por ambos – este e o usuário do telefone. Algumas
tendências à produção de zumbido ou ruído podem ser causadas por várias fontes externas, por exemplo, luzes
elétricas, motores elétricos ou monitores de PC de grandes dimensões. Em determinados casos, a parte mecânica
ou eletrônica de vários fones de ouvido pode fazer com que interlocutores remotos ouçam o eco da própria
voz quando falam com usuários do telefone.

Fones de ouvido padrão
Você pode usar um fone de ouvido com fio com o telefone. O fone de ouvido requer um plugue de 3,5 mm,
3 faixas, 4 conectores.
Recomendamos o Fone de ouvido Cisco série 520. Este fone de ouvido oferece desempenho de áudio
excepcional. Tem um plugue de áudio de 3,5 mm que pode ser conectado ao telefone sem fio. Você também
pode usar o fone de ouvido e seu controlador embutido com alguns dos telefones fixos no Telefone IP Cisco
série 8800. Para obter mais informações sobre o fone de ouvido, consulte https://www.cisco.com/c/en/us/
products/collaboration-endpoints/headset-500-series/index.html.
Se você conectar um fone de ouvido ao telefone durante uma chamada ativa, o caminho de áudio muda
automaticamente para o fone de ouvido.

Fones de ouvido Bluetooth
Você pode usar um fone de ouvido Bluetooth com o telefone. Se você usar um fone de ouvido sem fio
Bluetooth, o fone de ouvido geralmente aumenta o consumo de bateria no telefone e assim pode reduzir o
tempo da bateria.
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Para que um fone de ouvido sem fio Bluetooth funcione, ele não precisa estar dentro da linha de visão direta
do telefone, mas algumas barreiras, como paredes ou portas, e a interferência de outros dispositivos eletrônicos
podem afetar a conexão.

Carregadores de mesa
Você pode usar o Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821 para carregar o Cisco Wireless IP
Phone 8821 e a bateria do telefone sobressalente. O carregador funciona com energia de CA e com uma bateria
do telefone sobressalente carregada. Pode ser preso com uma trava de cabo de laptop padrão. Esse carregador
tem um rótulo na parte de trás para mostrar a tensão máxima (4,35 V).
Você pode usar o Carregador de mesa do Cisco Wireless IP Phone 8821-EX para carregar o Telefone IP sem
fio Cisco 8821-EX e a bateria do telefone sobressalente. O carregador funciona com energia de CA e com
uma bateria do telefone sobressalente carregada. Pode ser preso com uma trava de cabo de laptop padrão. O
carregador tem a mesma aparência do Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821, exceto pelo
fato de exibir o gráfico Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX e não ter o rótulo de tensão.

Cuidado

O Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821 pode carregar apenas o Cisco Wireless IP
Phone 8821 e uma bateria sobressalente para esse telefone. Não é possível carregar Telefone IP sem fio
Cisco 8821-EX ou as baterias sobressalentes no Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821.

A figura a seguir mostra o Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821 com o Cisco Wireless IP
Phone 8821.
Figura 4: Cisco Wireless IP Phone 8821 e Carregador de mesa do Telefone IP sem fio Cisco 8821

Cuidado

Não use o carregador de mesa em um ambiente perigoso.

O carregador de mesa permite que você use o telefone no modo de viva-voz.
Neste documento, o termo carregador de mesa refere-se aos dois carregadores.
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Configurar o carregador de mesa
Você deve colocar o carregador de mesa em uma superfície estável.
Antes de Iniciar
Você precisará do cabo fornecido com o carregador. Esse cabo tem um plugue em uma extremidade e um
conector USB na outra.
Você precisará do adaptador de energia fornecido com o telefone.
Procedimento

Etapa 1

Conecte a extremidade de plugue do cabo ao carregador de mesa.

Etapa 2

Conecte a extremidade USB do cabo ao adaptador de energia e conecte o adaptador de energia à tomada
elétrica.

Carregar o telefone com o carregador de mesa
É possível saber quando o telefone está carregando no carregador quando o LED do telefone acende em
vermelho e uma mensagem ou ícone é exibido na tela do telefone. Quando a bateria está totalmente carregada,
o LED fica verde. O telefone pode demorar até 3 horas para carregar.
Se seu telefone tiver uma capa protetora, não é necessário remover a capa para carregar o telefone no carregador
de mesa. Você deve ajustar o carregador para encaixar o telefone.
Ao inserir o telefone no carregador, certifique-se de alinhar os pinos de carregamento na parte inferior do
telefone com o conector no carregador. Quando o telefone está corretamente posicionado no carregador, ele
fica preso no lugar com ímãs. Se o LED não acender, então o alinhamento não está correto.

Cuidado

Não carregue o telefone em um ambiente perigoso.
Não carregue o telefone, se ele estiver úmido.

Procedimento

Etapa 1

(Opcional) Adapte o carregador de um telefone em uma caixa: Vire o carregador de modo que a parte traseira
esteja voltada para você, coloque três dedos cerca de 3/4 do caminho na tampa, pressione e levante. A tampa
deve deslizar para fora.
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Observação Talvez seja preciso usar as duas mãos para remover a tampa pela primeira vez.

Etapa 2

Coloque o telefone no slot de carregamento com a tela voltada para você. Se o telefone estiver em uma caixa,
pressione o telefone no slot de carregamento para garantir que o telefone se conecte com os contatos.
Certifique-se de que o LED no telefone acende em vermelho. Se o LED não acender, remova o telefone e
insira-o novamente no carregador.
Se o telefone estiver em uma caixa, o telefone e a caixa se inclinarão devido à caixa.

Etapa 3

Ao remover o telefone do carregador, incline o telefone para frente e levante-o para desconectar o conector
dos ímãs.

Etapa 4

(Opcional) Deslize a tampa de carregamento no carregador. Certifique-se de que a caixa está alinhada com a
parte frontal e superior do carregador.
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Carregar a bateria sobressalente com o carregador de mesa
Você pode carregar uma bateria sobressalente no carregador de mesa. A bateria pode demorar até 3 horas
para carregar.

Cuidado

Não carregue a bateria em um ambiente perigoso.

Quando a bateria estiver carregando, o LED da bateria sobressalente no carregador acenderá em vermelho.
Quando a bateria estiver carregada, o LED da bateria sobressalente no carregador acenderá em verde.
Procedimento

Etapa 1

Segure a bateria de forma que a etiqueta Cisco fique virada para você, e as setas na bateria apontem para
baixo.

Etapa 2

Coloque a bateria sobressalente no slot atrás da base do telefone e pressione firmemente.

Multicarregadores
É possível carregar até seis Cisco Wireless IP Phone 8821 e seis baterias sobressalentes ao mesmo tempo com
o Telefone IP sem fio Cisco 8821 multicarregador. Se o telefone tiver uma capa protetora, você pode carregá-lo
sem remover a capa. Esse carregador tem um rótulo na parte de trás para mostrar a tensão máxima (4,35 V).
É possível carregar até seis Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX e seis baterias sobressalentes ao mesmo tempo
com o Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX Multicarregador. Se o telefone tiver uma capa protetora, você pode
carregá-lo sem remover a capa. O carregador tem a mesma aparência do Telefone IP sem fio Cisco 8821
multicarregador, exceto pelo fato de exibir o gráfico Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX e não ter o rótulo
de tensão.

Cuidado

O Telefone IP sem fio Cisco 8821 multicarregador pode carregar apenas o Cisco Wireless IP Phone
8821 e uma bateria sobressalente para esse telefone. Não é possível carregar Telefone IP sem fio Cisco
8821-EX ou as baterias sobressalentes no Telefone IP sem fio Cisco 8821 multicarregador.

A figura a seguir mostra o multicarregador. Os telefones são colocados nas tampas de carregamento à esquerda
e à direita e as baterias sobressalentes são colocadas no centro.
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Figura 5: Cisco Wireless IP Phone 8821 e Telefone IP sem fio Cisco 8821 multicarregador

Cuidado

Não use o multicarregador em um ambiente perigoso.

O multicarregador pode ser colocado em uma superfície de trabalho ou montado em uma parede com o kit
de montagem em parede.
Neste documento, o termo Multicarregador refere-se a ambos os carregadores.

Configurar o multicarregador
A tomada de energia fica do lado direito do multicarregador.
Procedimento

Etapa 1

Conecte uma extremidade do cabo de alimentação ao multicarregador.

Etapa 2

Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação ao adaptador de energia.

Etapa 3

Conecte o adaptador de energia à tomada elétrica.

Etapa 4

Coloque o multicarregador em uma superfície de trabalho estável.

Instalar o kit de instalação em parede do multicarregador
O kit de montagem em parede é fornecido com os seguintes componentes:
• suporte
• pacote com 5 parafusos e 5 buchas autorroscantes

Guia de administração do Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX para Cisco Unified Communications Manager
115

Acessórios
Instalar o kit de instalação em parede do multicarregador

Antes de Iniciar
É necessário ter as seguintes ferramentas:
• Furadeira e uma broca de 0,25 pol.
• Lápis
• Nível
• Chaves de fenda Philips nº 1 e nº 2
Você precisa do cabo de alimentação e do adaptador de energia.
Procedimento

Etapa 1

Encontre o lugar ideal para o suporte. O canto inferior direito do suporte deve estar a menos de 50 pol. (127
cm) de uma tomada elétrica.

Etapa 2

Monte o suporte de parede.

a)
b)
c)
d)

Segure o suporte na parede, conforme mostrado no diagrama.
Use um nível para assegurar que o suporte esteja nivelado e use um lápis para marcar os furos do parafuso.
Instale as buchas, usando a furadeira e a broca.
Parafuse o suporte na parede.

Etapa 3

Localize os apoios de encaixes no multicarregador.

Etapa 4

Segure o multicarregador de forma que os apoios de encaixes fiquem na frente do suporte, pressione o
multicarregador em direção à parede e, em seguira, empurre o multicarregador para baixo de forma que os
encaixes assentem nos apoios.
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Vejamos de perto os apoios de encaixes.

Etapa 5

Conecte uma extremidade do cabo de alimentação ao multicarregador.

Etapa 6

Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação ao adaptador de energia.

Etapa 7

Conecte o adaptador de energia à tomada elétrica.

Carregar o telefone com o multicarregador
É possível saber quando o telefone está carregando no multicarregador quando o LED do telefone acende em
vermelho. Quando a bateria está totalmente carregada, o LED fica verde. O telefone pode demorar até 3 horas
para carregar.
Se seu telefone tiver uma capa protetora, não é necessário remover a capa para carregar o telefone no
multicarregador. Você deve ajustar o multicarregador para encaixar o telefone.
Ao inserir o telefone no multicarregador, certifique-se de alinhar os pinos de carregamento na parte inferior
do telefone com o conector no multicarregador. Se o LED não acender, então o alinhamento não está correto.

Cuidado

Não carregue o telefone em um ambiente perigoso.
Não carregue o telefone, se ele estiver úmido.
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Procedimento

Etapa 1

(Opcional) Adapte o carregador de um telefone em uma caixa: alcance a tampa com três dedos, localize os
slots na parte interna da tampa e use os slots para retirar a tampa.

Etapa 2

Posicione o telefone em um slot de carregamento vazio. Se o telefone estiver em uma caixa, pressione o
telefone no slot de carregamento para garantir que o telefone se conecte com os contatos.
Certifique-se de que o LED no telefone acende em vermelho. Se o LED não acender, remova o telefone e
insira-o novamente no multicarregador.

Etapa 3

(Opcional) Deslize a tampa de carregamento no multicarregador e pressione a tampa no lugar de forma que
a tampa seja alinhada com a parte superior do multicarregador.

Carregar a bateria sobressalente com o multicarregador
Você pode carregar uma bateria sobressalente no multicarregador. A bateria pode demorar até 3 horas para
carregar.

Cuidado

Não carregue a bateria em um ambiente perigoso.

Quando a bateria estiver carregando, o LED da bateria ao lado da bateria acenderá em vermelho. Quando a
bateria estiver carregada, o LED da bateria acenderá em verde.
Procedimento

Coloque a bateria em um slot de bateria sobressalente, alinhando os contatos da bateria com o conector do
carregador.
Se o LED da bateria não acender em vermelho, remova a bateria e retorne-a ao slot da bateria.
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Proteger o carregador com uma trava de cabo
Você pode proteger o carregador de mesa ou multicarregador com uma trava de cabo para laptop de até 20
mm de largura.
Procedimento

Etapa 1

Pegue a ponta em arco da trava de cabo e passe-a em volta do objeto no qual você deseja prender o telefone.

Etapa 2

Passe a trava pela ponta em arco do cabo.

Etapa 3

Destrave a trava do cabo.

Etapa 4

Pressione e segure o botão de bloqueio para alinhar os dentes de bloqueio.

Etapa 5

Introduza a trava de cabo no slot de trava do carregador e libere o botão de bloqueio.

Etapa 6

Trave a trava de cabo.
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Estatísticas do telefone
• Estatísticas disponíveis no telefone, na página 121
• Estatísticas disponíveis nas páginas da web do telefone, na página 130

Estatísticas disponíveis no telefone
Você pode ver as estatísticas e informações sobre o telefone no menu Configurações do telefone.
Esses menus ajudam a solucionar problemas quando você estiver no mesmo local do usuário.

Exibir informações do telefone
Ao solucionar problemas do telefone, você geralmente precisa das informações do telefone.
Procedimento

Etapa 1

Acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Informações do telefone.
Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações, na página 94

Acessar informações sobre o dispositivo
O menu Informações do dispositivo e os submenus fornecem informações relacionadas às conexões entre o
telefone e o sistema de controle de chamadas.
Procedimento

Etapa 1

Acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Informações do telefone > Informações do dispositivo.

Etapa 3

Selecione uma das entradas a seguir.
• Gerenciador de chamadas — exibe informações sobre o sistema de controle de chamadas.
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• Rede— exibe informações sobre a rede IPv4.
• WLAN— exibe informações sobre a conexão Wi-Fi.
• HTTP— exibe informações sobre URLs configuradas.
• Localização— exibe informações sobre a localização do idioma.
• Segurança— exibe informações sobre as configurações de segurança.
• QoS— exibe informações relacionadas à qualidade do serviço.
• UI— exibe informações relacionadas à interface de usuário do usuário.
• Bateria— exibe informações relacionadas à bateria.

Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações, na página 94
Informações sobre dispositivo
As tabelas a seguir descrevem os submenus e os campos no menu Informações do dispositivo.
Tabela 7: Menu: Cisco Unified CM

Campo

Descrição

Cisco Unified CM 1

Servidor do Gerenciador de chamadas principal que o telefone usa.
Exibe o endereço IP e o status.

Cisco Unified CM 2

Servidor do gerenciador de chamadas secundário que o telefone usa.
Exibe o endereço IP e o status ou é deixado em branco se não estiver
em uso.

Cisco Unified CM 3

Exibe o endereço IP e o status de um servidor do gerenciador de
chamadas adicional ou é deixado em branco se não estiver em uso.

Cisco Unified CM 4

Exibe o endereço IP e o status de um servidor do gerenciador de
chamadas adicional ou é deixado em branco se não estiver em uso.

Cisco Unified CM 5

Exibe o endereço IP e o status de um servidor do gerenciador de
chamadas adicional ou é deixado em branco se não estiver em uso.

Qualquer um desses campos do gerenciador de chamadas também pode mostrar o endereço IP de um roteador
SRST capaz de fornecer uma funcionalidade limitada do sistema de controle de chamadas.
Cada servidor disponível exibe o endereço IP do servidor e um dos seguintes estados:
Ativo
Sistema de controle de chamadas do qual o telefone está recebendo serviços de processamento de chamadas
no momento.
Suspender
Sistema de controle de chamadas para o qual o telefone alterna se o servidor atual se torna indisponível.
Em Branco
Não há conexão atual para este sistema de controle de chamadas.
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Tabela 8: Menu: Rede > IPv4

Campo

Descrição

endereço MAC

Endereço MAC do telefone

Nome do host

Nome exclusivo e fixo que é atribuído automaticamente ao telefone com
base no endereço MAC.

Nome de domínio

Nome do domínio DNS no qual o telefone reside.

Servidor DHCP

Endereço IP do servidor DHCP do qual o telefone obtém seu endereço
IP.

Endereço IP

Endereço IP do telefone.

Máscara de sub-rede

Máscara de sub-rede usada pelo telefone.

Roteador padrão

Endereço IP do gateway padrão utilizado pelo telefone.

Servidor DNS 1

Servidor DNS principal utilizado pelo telefone.

Servidor DNS 2

Primeiro servidor DNS de backup usado pelo telefone.

Servidor DNS 3

Segundo servidor DNS de backup usado pelo telefone.

TFTP alternativo

O endereço do servidor TFTP (diferente do atribuído por DHCP).

Servidor TFTP 1

Servidor TFTP principal utilizado pelo telefone.

Servidor TFTP 2

Servidor TFTP secundário utilizado pelo telefone.

Servidor de carregamento

Nome do host ou endereço IP para o servidor alternativo que o telefone
utiliza para atualizações de firmware.

Servidor BOOTP
CDP

Uso do Cisco Discovery Protocol (CDP).

GARP

ARP gratuito usado para descoberta de endereço MAC.

Tabela 9: Menu: WLAN

Nome do campo

Descrição

Nome do perfil

O nome do perfil de rede que o telefone está usando no momento.

SSID

O ID do conjunto de serviços (SSID) que o telefone está usando no
momento.

Modo de segurança

O método de autenticação que o telefone usa atualmente na rede sem
fio.

Modo 802.11

O modo de sinal sem fio que o telefone está usando no momento.
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Nome do campo

Descrição

Economia de energia durante
chamada

Tipo de modo de economia de energia que o telefone usa para poupar a
energia da bateria: PS-Poll ou U-APSD.

Modo de verificação

Tipo de verificação de AP.

Servidor WLAN SCEP

URL ou nome de host do servidor do protocolo SCEP (Simple Certificate
Enrollment Protocol)

Impressão digital da CA de raiz
WLAN

Impressão digital SHA256 ou SHA1 da CA raiz para autenticação
WLAN.

Tabela 10: Menu: HTTP

Nome do campo

Descrição

URL de autenticação

URL que o telefone usa para validar solicitações feitas ao servidor web
do telefone.

URL de diretórios

URL do servidor do qual o telefone obtém informações do diretório.

URL Ociosa

URL de um serviço XML que o telefone exibe quando o telefone não
foi usado durante o tempo especificado na opção Tempo de URL ocioso
e nenhum menu está aberto.
Por exemplo, você pode usar a opção de URL ociosa e a opção de tempo
de URL ociosa para exibir uma cotação de estoque ou um calendário na
tela LCD quando o telefone não tiver sido usado por 5 minutos.

Tempo de inatividade

Número de segundos pelo qual o telefone não foi usado e nenhum menu
é aberto antes que o serviço XML especificado na opção URL ocioso
seja ativado.

URL das Informações

URL do texto de ajuda que aparece no telefone.

URL de Mensagens

URL do servidor do qual o telefone obtém serviços de mensagens.

Endereço proxy do telefone IP

URL do servidor proxy, que faz solicitações HTTP a endereços de host
remotos em nome do cliente HTTP do telefone e fornece respostas do
host remoto ao cliente HTTP do telefone.

URL de Serviços

URL do servidor do qual o telefone obtém serviços telefônicos.

URL de autenticação seguro

URL seguro que o telefone usa para validar solicitações feitas ao servidor
web do telefone.

URL de diretório seguro

URL seguro do servidor do qual o telefone obtém informações do
diretório.

URL de inatividade seguro

URL seguro de um serviço XML que o telefone exibe quando o telefone
não foi usado durante o tempo especificado na opção Tempo de URL
ocioso e nenhum menu está aberto.

URL de informações seguro

URL seguro do texto de ajuda que aparece no telefone.
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Nome do campo

Descrição

URL de mensagens seguro

URL seguro do servidor do qual o telefone obtém serviços de mensagens.

URL de serviços seguro

URL seguro do servidor do qual o telefone obtém serviços telefônicos.

Tabela 11: Menu: Localidade

Campo

Descrição

Local do usuário

Localidade do usuário associada ao usuário de telefonia. Identifica um
conjunto de informações detalhadas para oferecer suporte aos usuários,
incluindo idioma, fonte, formatação de data e hora e informações de
texto de teclado alfanumérico.

Local da rede

Localidade da rede associada ao usuário de telefonia. Identifica o
conjunto de informações detalhadas para oferecer suporte ao telefone
em um local específico, incluindo definições dos tons e cadências usadas
pelo telefone.

Versão local do usuário

Versão da localidade do usuário carregada no telefone.

Versão local da rede

Versão da localidade da rede carregada no telefone.

Tabela 12: Menu: segurança

Campo

Descrição

Acesso à Web

Capacidade de acesso à web indicada para o telefone.
Desativado
Não é possível acessar o portal de autoatendimento.
Somente leitura
Pode exibir apenas informações.
Habilitado: HTTP e HTTPS
Pode usar as páginas de configuração

Administrador Web

Indica se a página de administração da web está ativada.

Modo de segurança

Modo de segurança atribuído ao telefone

Tabela 13: Menu: QoS

Nome do campo

Descrição

DSCP para controle de chamadas Classificação de IP do ponto de código de serviços diferenciados (DSCP)
para sinalização de controle de chamadas.
DSCP para configuração

Classificação de IP DSCP para qualquer transferência de configuração
do telefone.
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Nome do campo

Descrição

DSCP para serviços

Classificação de IP DSCP para serviço baseado no telefone.

Tabela 14: Menu: IU

Nome do campo

Descrição

RLO para listas de chamada

Indica se o campo de luz ocupada (RLO) está ativado para listas de
chamadas.

Prioridade de reversão de foco

Indica se o telefone desloca o foco da chamada na tela do telefone para
uma chamada recebida ou para uma reversão de chamada em espera.

Personalização

Indica se o telefone foi ativado para a configuração de toques
personalizados e imagens de papel de parede.

Tabela 15: Menu: bateria

Nome do campo

Descrição

Integridade da bateria

Indica a integridade geral da bateria.

Temperatura da bateria

Indica a temperatura atual da bateria. Se a bateria estiver excessivamente
ativa, poderá falhar em breve.

Nível de bateria

Indica o nível de carga atual da bateria.

Acessar informações sobre o modelo
O menu Informações do modelo fornece informações relacionadas ao modelo do telefone.
Procedimento

Etapa 1

Acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Informações do telefone > Informações do modelo.
Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações, na página 94

Informações do telefone
A tabela a seguir descreve os campos e o conteúdo na tela Informações do telefone > Informações do
modelo.
Tabela 16: Campos de informações do modelo

Nome do campo

Descrição

Número do modelo

Definir como CP-8821 ou CP-8821-EX
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Nome do campo

Descrição

endereço MAC

O endereço MAC do telefone

ID de carregamento do aplicativo

Versão de firmware em execução no telefone

Número de série

Número de série do telefone

Identificação do fornecedor USB

Definido como Cisco

Identificação do produto USB

Definir como 8821 ou 8821-EX

Endereço do dispositivo RNDIS

Endereço de especificação da interface do dispositivo
de rede remota (RNDIS) do USB

Endereço host RNDIS

RNDIS para o USB

Acessar a versão do firmware
O menu Versão do firmware fornece informações relacionadas ao firmware que está sendo executado no
telefone.
Procedimento

Etapa 1

Acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Informações do telefone > Versão do firmware.
Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações, na página 94

Informações sobre a versão do firmware
A tabela a seguir descreve os campos e o conteúdo na tela Informações do telefone > Informações do
firmware.
Tabela 17: Campos da versão do firmware

Nome do campo

Descrição

Carregamento ativo

Carga do firmware ativa

Última atualização

Status da atualização: data e hora para atualização
bem-sucedida; caso contrário, mensagens sobre a falha
de atualização

ID de carregamento de inicialização

Identificação da versão do carregador de inicialização

ID do controlador da WLAN

Identificação do driver da WLAN

ID do firmware da WLAN

Identificação da carga do firmware da WLAN
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Estatísticas do telefone no menu de configurações de administração
Você pode acessar algumas estatísticas sobre o telefone no menu Configurações do admin.. Essas são as
mesmas estatísticas que serão exibidas se você acessar o telefone na página da web de administração.

Menu da lista de vizinhos
A Lista de vizinhos no menu Configurações do admin. mostra os pontos de acesso disponíveis.

Acesse o menu Status
O menu de status do telefone fornece informações importantes sobre o telefone.
Procedimento

Etapa 1

Acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Definições do admin. > Status.
Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações, na página 94

Mensagens de estado
A tela Mensagens de status fornece uma lista de mensagens de status. Cada mensagem contém um carimbo
de data e hora. Você pode usar essas mensagens para solucionar problemas.
Estatísticas de WLAN
Tabela 18: Campos de estatísticas de WLAN

Campo

Descrição

bytes tx

Número de bytes transmitidos

bytes rx

Número de bytes recebidos

pacotes tx

Número de pacotes transmitidos

pacotes rx

Número de pacotes recebidos

pacotes tx caíram

Número de pacotes transmitidos que foram ignorados

pacotes rx descartados

Número de pacotes recebidos que foram ignorados

erros de pacotes tx

Número de erros de pacotes transmitidos

erros dos pacotes rx

Número de erros de pacotes transmitidos

quadros tx

Número de quadros transmitidos

quadros de difusão seletiva tx

Número de quadros multicast transmitidos
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Campo

Descrição

repetição tx

Número de tentativas de transmissão

várias repetições tx

Número de novas tentativas de transmissão muilticast

Falha de tx

Número de falhas de transmissão

successo de rts

Número de sucessos de solicitações para enviar (RTS)

Falha de rts

Número de falhas de rts

falha de ack
Quadros rx duplicados

Número de quadros duplicados recebidos

pacotes fragmentados rx

Número de pacotes fragmentados recebidos

Contagem de roaming
Estat. de chamada
Campo

Descrição

Codec do receptor

Tipo de codificação de áudio recebida pelo telefone:
G.729, G.711 u-law, G.711 A-law

Codec do emissor

Tipo de codificação de áudio enviada pelo telefone:
G.729, G.711 u-law, G.711 A-law

Tamanho do receptor
Tamanho do emissor
Pacotes do receptor

Número de pacotes recebidos pelo telefone

Pacotes do emissor
DSCP do emissor
DSCP do receptor
WMM UP do emissor

Transmissor sem fio multimídia (WMM) UP

WMM UP do receptor

Receptor sem fio multimídia (WMM) UP

Instabilidade média

Instabilidade média estimada dos pacotes RTP (atraso
dinâmico que um pacote encontra ao passar pela rede)

Instabilidade máxima

Instabilidade máxima observada desde a abertura do
fluxo de voz recebido.

Receptor descartado
Pacotes perdidos do receptor
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Campo

Descrição

Taxa de ocultação cumulativa

Número total de quadros de ocultação dividido pelo
número total de quadros de fala recebidos desde o
início do fluxo de voz.

Taxa de ocultação do intervalo

Taxa de quadros de ocultação para quadros de fala no
intervalo anterior de 3 segundos da fala ativa. Se a
VAD (detecção de atividade de voz) estiver em uso,
talvez seja necessário um intervalo mais longo para
acumular 3 segundos de fala ativa.

Taxa de ocultação máxima

Taxa mais alta de ocultação do intervalo desde o início
do fluxo de voz.

Ocultar segundos estritamente

Número de segundos que tem mais de 5% de eventos
de ocultação (quadros perdidos) desde o início do
fluxo de voz.

Latência
Definições de rastreio
O menu Configurações de rastreamento fornece informações sobre como solucionar problemas de parâmetros.
Campo

Descrição

Syslog remoto

Suporte ao registro do sistema remoto

Perfil de registro

Tipo de registro

Depurações adicionais

Não suportado atualmente

Estatísticas disponíveis nas páginas da web do telefone
Você pode usar as páginas da web do telefone para ver estatísticas e outras informações do telefone na web.
Essas páginas exibem as mesmas informações que você pode ver se acessar as estatísticas no telefone.
Essas páginas podem ajudá-lo a solucionar problemas, independentemente de onde o usuário estiver localizado.

Acessar página da Web do telefone
Para acessar a página da Web de um telefone, siga estas etapas:

Observação

Se não for possível acessar a página da Web, talvez ela esteja desativada por padrão.
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Procedimento

Etapa 1

Obtenha o endereço IP do Telefone IP Cisco usando um destes métodos:
a) Procure o telefone em Administração do Cisco Unified Communications Manager escolhendo Dispositivo >
Telefone. Os telefones registrados no Cisco Unified Communications Manager exibem o endereço IP na
janela Localizar e listar telefones e na parte superior da janela Configuração do telefone.
b) No Telefone IP Cisco, acesse o app Configurações, selecione Informações do telefone > Informações
sobre o dispositivo > Rede > IPv4 e, em seguida, role até o campo Endereço IP.

Etapa 2

Abra um navegador da Web e insira o seguinte URL, onde endereço_IP é o endereço IP do Telefone IP Cisco:
http://endereço_IP

Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações, na página 94

Página da Web Informações sobre o dispositivo
A página Informações do dispositivo é a primeira página que você vê quando acessa as páginas da web do
telefone. Use o painel esquerdo para navegar até as outras páginas.
Campo

Descrição

Interface de rede ativa

Tipo de rede ativa

endereço MAC

Endereço MAC (Controle de acesso à mídia) do telefone.

Endereço MAC da rede sem fio

Endereço MAC (Controle de acesso à mídia) sem fio do telefone.

Nome do host

Nome exclusivo e fixo que é atribuído automaticamente ao telefone com
base no endereço MAC.

Número do telefone

Número de diretório atribuído ao telefone

ID de carregamento do aplicativo

Versão de firmware em execução no telefone

ID de carregamento de inicialização Versão do firmware de inicialização
Versão

Versão de firmware em execução no telefone

Revisão do hardware

Versão do hardware do telefone

Número de série

Número de série do telefone

Número do modelo

Nome do modelo do telefone

Mensagem em espera

Estado do indicador de mensagem em espera

UDI

Informações sobre o telefone (tipo, nome do modelo, ID do modelo,
versão do hardware e número de série)

Hora

Tempo atual

Guia de administração do Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX para Cisco Unified Communications Manager
131

Estatísticas do telefone
Página da Web de configuração de rede

Campo

Descrição

Fuso horário

Fuso horário atual

Data

Data atual

Memória livre do sistema

Quantidade de memória não utilizada no telefone

Memória livre do Java heap

Memória interna livre do Java heap.

Memória livre do Java pool

Memória interna livre do Java pool

Modo FIPS ativado

Não suportado atualmente

Integridade da bateria

Integridade geral da bateria

Temperatura da bateria

Temperatura atual da bateria

Nível de bateria

Nível de carga atual da bateria

Página da Web de configuração de rede
A página de Configuração de rede fornece informações sobre o telefone e a configuração da rede.
Campo

Descrição

endereço MAC

Endereço MAC (Controle de acesso à mídia) do telefone.

Nome do host

Nome exclusivo e fixo que é atribuído automaticamente ao telefone com
base no endereço MAC.

Nome de domínio

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

Servidor DHCP

Endereço IP do servidor do protocolo DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol) do qual o telefone obtém seu endereço IP.

Servidor BOOTP

Não usado.

DHCP

Status do uso do DHCP.

Endereço IP

Endereço IP do telefone.

Máscara de sub-rede

Máscara de sub-rede usada pelo telefone.

Roteador padrão

Endereço IP do gateway padrão utilizado pelo telefone.

Servidor DNS 1

Servidor DNS (Domain Name System) principal utilizado pelo telefone.

Servidor DNS 2

Servidor DNS de backup utilizado pelo telefone.

Servidor DNS 3

Servidor DNS de backup utilizado pelo telefone.

TFTP alternativo

Servidor TFTP (Trivial File Transfer Protocol) alternativo. Exibe Sim
se estiver habilitado e Não se estiver desabilitado.
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Campo

Descrição

Servidor TFTP 1

Servidor TFTP principal utilizado pelo telefone.

Servidor TFTP 2

Servidor TFTP secundário utilizado pelo telefone.

Endereço DHCP liberado
Servidor 1 – 5

Nomes de host ou endereços IP, em ordem de prioridade, dos servidores
Cisco Unified Communications Manager nos quais o telefone pode se
registrar. Um item também pode mostrar o endereço IP de um roteador
SRST (Survivable Remote Site Telephony) que pode fornecer
funcionalidade limitada do Cisco Unified Communications Manager,
se tal roteador estiver disponível.
Cada servidor disponível mostra o endereço IP do servidor Cisco Unified
Communications Manager e um dos seguintes estados:
Ativo
O servidor Cisco Unified Communications Manager do qual o
telefone está atualmente recebendo serviços de processamento de
chamadas.
Suspender
O servidor Cisco Unified Communications Manager para o qual o
telefone alterna se o servidor atual ficar indisponível.
Em Branco
Sem conexão atual com esse servidor Cisco Unified
Communications Manager.

URL das Informações

URL do texto de ajuda que aparece no telefone.

URL de diretórios

URL do servidor do qual o telefone obtém informações do diretório.

URL de Mensagens

URL do servidor do qual o telefone obtém serviços de mensagens.

URL de Serviços

URL do servidor do qual o telefone obtém serviços telefônicos.

URL Ociosa

URL de um serviço XML que o telefone exibe quando o telefone não
foi usado durante o tempo especificado na opção Tempo de URL ocioso
e nenhum menu está aberto.
Por exemplo, você pode usar a opção de URL ociosa e a opção de tempo
de URL ociosa para exibir uma cotação de estoque ou um calendário
na tela LCD quando o telefone não tiver sido usado por 5 minutos.

Tempo de inatividade do URL

Número de segundos pelo qual o telefone não foi usado e nenhum menu
é aberto antes que o serviço XML especificado na opção URL ocioso
seja ativado.

URL do servidor proxy

URL do servidor proxy, que faz solicitações HTTP a endereços de host
remotos em nome do cliente HTTP do telefone e fornece respostas do
host remoto ao cliente HTTP do telefone.
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Campo

Descrição

URL de autenticação

URL que o telefone usa para validar solicitações feitas ao servidor web
do telefone.

Local do usuário

Localidade do usuário associada ao usuário de telefonia. Identifica um
conjunto de informações detalhadas para oferecer suporte aos usuários,
incluindo idioma, fonte, formatação de data e hora e informações de
texto de teclado alfanumérico.

Local da rede

Localidade da rede associada ao usuário de telefonia. Identifica o
conjunto de informações detalhadas para oferecer suporte ao telefone
em um local específico, incluindo definições dos tons e cadências usadas
pelo telefone.

Versão local do usuário

Versão da localidade do usuário carregada no telefone.

Versão local da rede

Versão da localidade da rede carregada no telefone.

Alto-falante ativado

Status do alto-falante.

GARP ativado

Status do ARP gratuito. Quando habilitado, o telefone aprende endereços
MAC de respostas ARP gratuitas.

Seleção linha auto. ativada
DSCP para controle de chamadas

Classificação de IP do ponto de código de serviços diferenciados (DSCP)
para sinalização de controle de chamadas.

DSCP para configuração

Classificação de IP DSCP para qualquer transferência de configuração
do telefone.

DSCP para serviços

Classificação de IP DSCP para serviço baseado no telefone.

Modo de segurança

O modo de configuração do telefone.

Acesso à Web

Indica se o acesso às páginas da web do telefone está ativado (Sim) ou
desativado (Não).

Acesso ao SSH ativado

Indica se o acesso SSH é permitido

Servidor de carregamento

Indica o endereço IP do servidor de carga.

Arquivo CTL
Arquivo ITL
Assinatura ITL
Servidor CAPF
TVS
Servidor TFTP
Servidor TFTP
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Página da web de rede

Campo

Descrição

DF_Bit

Indica a configuração de DF bit para pacotes.

Página da web de rede
Quando você seleciona o hiperlink Rede em Estatísticas da rede, a página Informações sobre a porta é
exibida.
Campo

Descrição

bytes tx

Número de bytes transmitidos

bytes rx

Número de bytes recebidos

pacotes tx

Número de pacotes transmitidos pelo telefone.

pacotes rx

Número de pacotes recebidos pelo telefone

pacotes tx caíram
pacotes rx descartados
erros do pacote tx
erros do pacote rx

Número de pacotes de erro recebidos pelo telefone

Quadros Tx

Número de quadros transmitidos

quadros de difusão seletiva tx

Número de pacotes multicast transmitidos pelo telefone

repetição tx

Número de vezes que o telefone tentou novamente e falhou ao enviar
pacotes

várias repetições tc

Número de vezes que o telefone tentou enviar pacotes multicast
novamente

Falha de tx

Número de falhas de transmissão

successo de rts

Número de sucessos de solicitações para enviar (RTS)

Falha de rts

Número de falhas de solicitações para enviar (RTS)

falha de ack

Número de confirmações de pacotes com falha

Quadros rx duplicados

Número de quadros duplicados recebidos.

pacotes fragmentados rx

Número de pacotes fragmentados recebidos

Contagem de roaming
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Página da web de registros do console
A página de Logs do console contém links para arquivos de log que o TAC da Cisco pode precisar para
solucionar problemas. Para obter instruções sobre como fazer o download dos registros, consulte Capturar
registros do telefone, na página 162.

Página da web de dumps do core
A página Dumps do core contém informações que o TAC da Cisco precisa para solucionar problemas.

Página da web de mensagens de status
A página Mensagens de status fornece uma lista de mensagens de status e cada mensagem contém um carimbo
de data e hora. Você pode usar essas mensagens para solucionar problemas.

Página da web de exibição de depuração
A página de Depuração mostra as mensagens recentes e cada mensagem contém data e hora. Você pode
usar essas mensagens ao solucionar problemas.

Página da Web de estatísticas de transmissão
O telefone contém cinco páginas de Fluxo. Todas as páginas têm os mesmos campos. Essas páginas fornecem
informações sobre as chamadas quando você soluciona problemas.
Tabela 19: Campos de páginas da web de estatísticas de transmissão

Campo

Descrição

Endereço remoto

Endereço IP do chamador

Endereço local

Endereço IP do telefone

Hora de início

Carimbo de data e hora da chamada

Status da sequência
Nome do host

Nome do telefone

Pacotes do emissor

Número de pacotes de voz RTP transmitidos desde a abertura do fluxo
de voz.
Esse número não é necessariamente idêntico ao número de pacotes de
voz RTP transmitidos desde o início da chamada porque a chamada
pode ter sido colocada em espera.

Octetos do emissor

Número total de octetos enviados pelo telefone.

Codec do emissor

Tipo de codificação de áudio enviada pelo telefone: G.729, G.711 u-law,
G.711 A-law
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Campo

Descrição

Relatórios do emissor enviados
Hora de envio do relatório do
emissor
Pacotes perdidos do receptor

Número de pacotes RTP perdidos (em trânsito)

Instabilidade média

Instabilidade média estimada dos pacotes RTP (atraso dinâmico que um
pacote encontra ao passar pela rede)

Codec do receptor

Tipo de codificação de áudio recebida pelo telefone: G.729, G.711 u-law,
G.711 A-law

Relatórios do receptor enviados

Número de vezes em que esse relatório de estatísticas de transmissão
foi acessado usando a página da web (redefine quando o telefone é
redefinido)

Hora de envio do relatório do
receptor
Pacotes do receptor

Número de pacotes recebidos pelo telefone

Octetos do receptor

Número total de octetos recebidos pelo telefone.

DSCP do emissor
DSCP do receptor
WMM UP do emissor
WMM UP do receptor
MOS LQK

Pontuação que é uma estimativa objetiva da pontuação média de opinião
(MOS) para a qualidade de audição (LQK) que vai de 5 (excelente) a 1
(ruim). Essa pontuação baseia-se em eventos de ocultação sonora devido
à perda de quadros no intervalo de oito segundos anterior do fluxo de
voz.
A pontuação de MOS LQK pode variar de acordo com o tipo de codec
usado pelo telefone.

MOS LQK Méd.

Pontuação média de MOS LQK observada para todo o fluxo de voz.

Mín. MOS LQK

Pontuação mínima de MOS LQK observada desde o início do fluxo de
voz
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Campo

Descrição

Máx. MOS LQK

Pontuação de base ou máxima de MOS LQK observada desde o início
do fluxo de voz.
Estes codecs fornecem a seguinte pontuação máxima de MOS LQK sob
condições normais sem perda de quadros:
• G.711 fornece 4,5
• G.729 A /AB fornece 3,7

Versão MOS LQK

Versão do algoritmo proprietário da Cisco usado para calcular pontuações
de MOS LQK

Taxa de ocultação cumulativa

Número total de quadros de ocultação dividido pelo número total de
quadros de fala recebidos desde o início do fluxo de voz.

Taxa de ocultação do intervalo

Taxa de quadros de ocultação para quadros de fala no intervalo anterior
de 3 segundos da fala ativa. Se a VAD (detecção de atividade de voz)
estiver em uso, talvez seja necessário um intervalo mais longo para
acumular 3 segundos de fala ativa

Taxa de ocultação máxima

Taxa mais alta de ocultação do intervalo desde o início do fluxo de voz.

Ocultar segundos

Número de segundos que tem eventos de ocultação (quadros perdidos)
desde o início do fluxo de voz (inclui segundos severamente ocultados)

Ocultar segundos estritamente

Número de segundos que tem mais de 5% de eventos de ocultação
(quadros perdidos) desde o início do fluxo de voz.

Latência
Instabilidade máxima

Instabilidade máxima observada desde a abertura do fluxo de voz
recebido.

Tamanho do emissor
Relatórios do emissor recebidos
Hora de recebimento do relatório
do emissor
Tamanho do receptor
Receptor descartado
Relatórios do receptor recebidos
Hora de recebimento do relatório
do receptor
Receptor criptografado
Emissor criptografado
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Manutenção
• Reinicializar o telefone, na página 139
• Restauro do telefone, na página 140
• Monitoramento da qualidade de voz, na página 142
• Gerenciar os dumps do core a partir da página da web de administração, na página 144

Reinicializar o telefone
Você pode reinicializar o telefone para garantir que a configuração seja aplicada ao telefone.
Procedimento

Etapa 1

Acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Definições do admin. > Redefinir configurações > Redefinir dispositivo.

Etapa 3

Pressione Redefinir.
Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações, na página 94

Inicializar o telefone no firmware alternativo
Você pode reinicializar o telefone para a versão anterior do firmware do telefone. Isso permite que você use
temporariamente a carga de firmware anterior.
Quando o telefone ligar novamente, utilizará a nova carga de firmware.
Procedimento

Etapa 1

Pressione e mantenha pressionado Ligar/finalizar chamada

Etapa 2

Pressione e mantenha pressionado o Asterisco (*)
.

até que o telefone seja desativado.

e, em seguida, pressione Ligar/Finalizar chamada
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Etapa 3

Quando o LED mudar para vermelho, solte o Asterisco (*)
chamada
.

e as teclas de chamada Ligar/Finalizar

O telefone é inicializado na versão anterior do firmware.

Reinicializar o telefone na página da web de administração
É possível reinicializar o telefone a partir da página da web de administração do telefone. Assegure-se de que
o usuário não esteja em uma chamada ativa antes de reiniciar o telefone.
Antes de Iniciar
Acesse a página da Web de administração do telefone. Consulte Acessar a página da Web de administração
do telefone, na página 98.
Procedimento

Etapa 1

Clique no link Reiniciar no painel esquerdo.

Etapa 2

Clique em Reiniciar.

Restauro do telefone
Você pode restaurar as configurações padrão de fábrica no telefone para limpar a configuração atual. Essa
restauração pode servir para todos os valores, para as configurações de rede ou para as configurações de
segurança.

Redefinir o telefone para os padrões de fábrica a partir do menu Telefone
Você pode redefinir o telefone para os padrões de fábrica. O telefone redefine as configurações de definição
do usuário e da rede para seus valores padrão e, em seguida, reinicia.
Procedimento

Etapa 1

Acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Configurações de admin > Redefinir as configurações > Todas as configurações.

Etapa 3

Pressione Redefinir.
Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações, na página 94
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Redefinir o telefone para os padrões de fábrica a partir do teclado do telefone
Você pode redefinir o telefone para os padrões de fábrica utilizando o teclado. O telefone redefine as
configurações de definição do usuário e da rede para seus valores padrão e, em seguida, reinicia.
Procedimento

Etapa 1

Pressione e mantenha pressionado Ligar/finalizar chamada

Etapa 2

Pressione e mantenha pressionada a Cerquilha (#)
.

Etapa 3

Quando o LED mudar para âmbar, libere as teclas de Cerquilha (#)

Etapa 4

Pressione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 #.

até que o telefone seja desativado.

e, em seguida, pressione Ligar/finalizar chamada
e Ligar/finalizar chamada

.

Se o LED piscar, a reinicialização de fábrica estará em andamento.
Se o LED piscar em vermelho, a redefinição de fábrica não foi aceita.

Redefinir as configurações de rede
Você pode redefinir as configurações da rede do telefone para os padrões de fábrica. O telefone redefine as
configurações de rede para seus valores padrão e, em seguida, reinicia.
Procedimento

Etapa 1

Acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Configurações de admin > Redefinir as configurações > Configurações de rede.

Etapa 3

Pressione Redefinir.
Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações, na página 94

Redefinir as configurações de segurança
Você pode redefinir as configurações de segurança do telefone para os padrões de fábrica. O telefone redefine
as configurações de segurança para seus valores padrão e, em seguida, reinicia.
Procedimento

Etapa 1

Acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Configurações de admin > Redefinir as configurações > Configurações de segurança.

Etapa 3

Pressione Redefinir.
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Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações, na página 94

Monitoramento da qualidade de voz
Para medir a qualidade da voz das chamadas enviadas e recebidas na rede, os Telefones IP Cisco usam as
seguintes métricas estatísticas baseadas em eventos de ocultação. O DSP reproduz quadros de ocultação para
mascarar a perda de quadros no fluxo de pacotes de voz.
Métricas de taxa de ocultação
Mostra a taxa de quadros de ocultação sobre o total de quadros de fala. Uma taxa de ocultação por
intervalo é calculada a cada 3 segundos.
Segundas métricas ocultas
Mostra o número de segundos nos quais o DSP reproduz quadros de ocultação devido à perda de quadros.
Um “segundo severamente ocultado” é um segundo em que o DSP reproduz mais do que 5% dos quadros
de ocultação.
Métricas MOS-LQK
Utiliza uma pontuação numérica para estimar a qualidade de escuta de voz relativa. O telefone calcula
a pontuação de opinião média (MOS) para eventos de ocultamento audível (LQK) com base em qualidade
de audição devido à perda de quadros nos 8 segundos anteriores, e inclui fatores de peso perceptual,
como tipo de codec e tamanho do frame.
As pontuações MOS LQK são produzidas por um algoritmo proprietário da Cisco, o índice Cisco Voice
Transmission Quality (CVTQ). Dependendo do número da versão MOS LQK, essas pontuações podem
estar em conformidade com o padrão P.564 da International Telecommunications Union (ITU). Esse
padrão define métodos de avaliação e metas de precisão de desempenho que preveem as pontuações de
qualidade com base na observação de deficiências reais de rede.

Observação

A taxa de ocultação e os segundos de ocultação são medições primárias baseadas na perda de quadros,
enquanto as pontuações MOS LQK projetam uma versão “ponderada em humanos” das mesmas
informações em uma escala de 5 (excelente) a 1 (ruim) para medir a qualidade da audição.

As pontuações de qualidade de audição (MOS LQK) estão relacionadas à clareza ou som do sinal de voz
recebido. As pontuações de qualidade de conversação (MOS CQ, como G. 107) incluem fatores de
comprometimento, como atraso, que degradam o fluxo natural da conversa.
Para obter informações sobre a configuração de métricas de qualidade de voz para telefones, consulte as seções
de métricas do telefone nos documentos do Cisco Unified Communications Manager.
Você pode acessar as métricas de qualidade da voz no telefone ou remotamente ao utilizar as Estatísticas de
transmissão.
Tópicos relacionados
Estatísticas do telefone, na página 121

Guia de administração do Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX para Cisco Unified Communications Manager
142

Manutenção
Métricas de qualidade de voz

Métricas de qualidade de voz
Para usar as métricas visando monitorar a qualidade de voz, observe as pontuações típicas em condições
normais de perda de pacote zero e use as métricas como linha de base para comparação.
É importante distinguir alterações significativas de alterações aleatórias em métricas. Alterações significativas
são pontuações que mudam em torno de 0,2 MOS ou mais e permanecem em chamadas que duram mais do
que 30 segundos. As mudanças da Taxa de ocultação devem indicar uma perda de quadros superior a 3%.
As pontuações do MOS LQK podem variar de acordo com o codec usado pelo telefone. Os codecs a seguir
fornecem essas pontuações de MOS LQK em condições normais com perda de quadro zero:
• Os codecs G.711 and G.722 têm pontuações máximas de 4,5
• O codec G.729A/AB tem uma pontuação máxima de 3,8
Uma taxa de ocultação igual a zero indica que a rede IP está entregando quadros e pacotes a tempo e sem
perdas.

Dicas para solução de problemas da qualidade de voz
Quando você observar alterações significativas e persistentes nas métricas, use a tabela a seguir para obter
informações gerais de solução de problemas.
Tabela 20: Alterações nas métricas de qualidade da voz

Alteração na métrica

Condição

As pontuações de MOS LQK caem significativamente Deficiência da rede por perda de pacotes ou alta
instabilidade:
• Reduções de MOS LQK em média poderiam
indicar deficiência geral e uniforme.
• Reduções individuais de MOS LQK indicam
deficiência intermitente.
Faça a verificação cruzada com a Taxa de ocultação
e de Ocultar segs para procurar por evidências de
perda de pacotes e instabilidade.
As pontuações de MOS LQK caem significativamente

• Verifique se o telefone está usando um codec
diferente do esperado (Codec emissor e Codec
receptor).
• Verifique se a versão de MOS LQK mudou após
uma atualização de firmware.

A Taxa de ocultação e Ocultar segs aumentam
significativamente

• Deficiência da rede por perda de pacotes ou alta
instabilidade.
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Alteração na métrica

Condição

A Taxa de ocultação está próxima de ou é igual a zero,
mas a qualidade da voz está baixa

• Ruído ou distorção no canal de áudio, como
níveis de áudio ou eco.
• Chamadas em tandem que passam por várias
codificações/decodificações, como chamadas
para uma rede celular ou de cartão de chamada.
• Problemas acústicos vindos de um alto-falante,
telefone celular com viva-voz ou fone de ouvido
sem fio.
Verifique os contadores de transmissão de pacotes
(TxCnt) e recepção de pacotes (RxCnt) para confirmar
se os pacotes estão fluindo.

Observação

As métricas de qualidade da voz não levam em conta ruídos ou distorções, apenas a perda de quadros.

Gerenciar os dumps do core a partir da página da web de
administração
Você pode gerar ou excluir o log de dump do core do Java com a página da web de administração.
Somente um único dump do core pode ser armazenado no telefone. O telefone retém o dump do core até que
ele seja reinicializado. Se um novo dump do core for criado, o anterior será substituído.
Antes de Iniciar
Conecte-se à página da web de administração. Para obter mais informações, consulte Acessar a página da
Web de administração do telefone, na página 98.
Procedimento

Etapa 1

Clique em Registros do dispositivo > Dumps do core.

Etapa 2

Clique em Gerar dump do core e heap do java.

Etapa 3

(Opcional) Clique em Excluir para excluir o arquivo de dump do core.
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Solução de problemas
• Informações gerais sobre solução de problemas, na página 145
• O telefone não passa pelo processo normal de inicialização, na página 147
• Problemas de conexão, na página 148
• Problemas com a redefinição do telefone, na página 153
• Problemas de áudio, na página 155
• Problemas de recursos, na página 157
• Problemas de roaming e qualidade de voz ou conexão perdida, na página 157
• Procedimentos da solução de problemas, na página 159

Informações gerais sobre solução de problemas
A tabela a seguir fornece informações gerais sobre solução de problemas para o telefone IP sem fio.
Tabela 21: Dicas de solução de problemas do telefone IP sem fio

Resumo

Explicação

O telefone está sendo redefinido

O telefone é redefinido quando perde contato com o
software Cisco Unified Communications Manager.
Essa perda de conexão pode ser devido a uma
interrupção na conectividade da rede, incluindo
problemas no ponto de acesso, falta de energia no
comutador, e reinicializações do comutador.
Consulte Problemas com a redefinição do telefone,
na página 153.

A hora do telefone está incorreta

Às vezes, a hora ou a data do telefone estão incorretas.
O telefone obtém sua hora e data quando se registra
no Cisco Unified Communications Manager. Desligue
e ligue o telefone para redefinir a hora ou a data.
A hora é mostrada no formato de 12 horas ou de 24
horas.
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Resumo

Explicação

Atualizações de firmware do telefone

Depois de aplicar uma atualização ou um patch do
Cisco Unified Communications Manager, que é mais
antigo que o atual firmware do telefone, os telefones
podem fazer a atualização automática para a carga
contida no patch. Verifique a imagem padrão do
telefone na pasta TFTP para corrigir o problema.

A vida útil da bateria é menor do que a especificada Um ambiente de RF instável pode fazer com que o
telefone permaneça no modo ativo por buscar
constantemente um AP. Isso reduz consideravelmente
a vida útil da bateria. Ao deixar uma área de cobertura,
desligue o telefone.
Uma potência mais elevada de transmissão de telefone
pode afetar a vida útil da bateria.
Para maximizar o tempo ocioso no telefone e
conservar a vida útil da bateria, você precisa otimizar
o tempo de registro para que o telefone possa entrar
no modo de economia de energia mais
frequentemente.
Não é possível estabelecer a chamada telefônica

O telefone não tem um endereço IP DHCP e, portanto,
não pode ser registrado no Cisco Unified
Communications Manager, exibindo a mensagem
Configurando IP ou Registrando.
Tente o seguinte:
1. O serviço Cisco Unified Communications
Manager está em execução no servidor Cisco
Unified Communications Manager.
2. Os dois telefones estão registrados no mesmo
Cisco Unified Communications Manager.
3. Os logs de depuração e captura do servidor de
áudio estão ativados nos dois telefones. Se
necessário, ative a depuração do Java.
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Resumo

Explicação

A chamada estabelecida com o protocolo iLBC não A exibição de estatísticas de chamadas não mostra
mostra que o codec iLBC está sendo usado
iLBC como o codec receptor/remetente.
1. Utilizando as páginas de administração do Cisco
Unified Communications Manager, verifique o
seguinte:
• Ambos os telefones estão no pool de
dispositivos do iLBC.
• O pool de dispositivos do iLBC está
configurado com a região do iLBC.
• A região do iLBC é configurada com o codec
iLBC.
2. Capture um rastreamento sniffer entre o telefone
e o Cisco Unified Communications Manager, e
verifique se as mensagens SCCP,
OpenReceiveChannel e StationMediaTransmit
têm um valor de tipo de carga útil de mídia igual
a 86. Se sim, o problema está no telefone; caso
contrário, o problema reside na configuração do
Cisco Unified Communications Manager.
3. Habilite os logs de depuração e captura do
servidor de áudio de ambos os telefones. Se
necessário, ative a depuração do Java.
Para obter mais informações sobre solução de problemas, consulte o Guia de solução de problemas do Cisco
Unified Communications Manager.

O telefone não passa pelo processo normal de inicialização
Problema
O telefone não é inicializado e as informações não são exibidas no telefone.
Razão
Quando um telefone se conecta à rede sem fio, deve passar pelo processo de inicialização normal e a tela do
telefone deve exibir informações.
Se o telefone não concluir o processo de inicialização, a causa pode ser devido à baixa intensidade do sinal
de RF, paralisação da rede, bateria inoperante no telefone ou o telefone pode não ser funcional.
Solução
Para determinar se o telefone está funcionando, siga estas sugestões para eliminar sistematicamente possíveis
problemas.
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1. Verifique se a rede com fio está acessível ao efetuar chamadas para e de outros telefones IP com fio.
2. Verifique se a rede sem fio está acessível:
• Ative outro telefone funcional anteriormente para verificar se o ponto de acesso está ativo.
• Ligue o telefone que não será inicializado e vá para um local de ponto de acesso diferente que esteja
em boas condições.
3. Verifique se o telefone está recebendo energia:
• Se a mensagem de Bateria fraca for exibida na tela do telefone, a bateria poderá estar inoperante.
• Insira uma bateria nova ou totalmente carregada no telefone que não será inicializado.
• Se estiver usando a bateria, tente conectar a fonte de alimentação externa.
4. Redefina o telefone para as configurações padrão:
• Selecione Aplicativos > Configurações de admin > Redefinir as configurações > Todas as
configurações.
• Na tela de confirmação, selecione Redefinir.
5. Reinicie o telefone a partir da imagem alternativa:
• Desligue o telefone ao pressionar o botão de energia vermelho.
• À medida que pressionar e segurar o *, pressione o botão de energia pela segunda vez.
• Solte o * quando o visor LED mudar de cor.
Se, depois de tentar essas soluções, o telefone ainda não for iniciado, entre em contato com um representante
do suporte técnico da Cisco para obter assistência adicional.

Problemas de conexão
Se os telefones tiverem problemas de conexão que não estão relacionados ao roaming, normalmente os
problemas referem-se ao ponto de acesso ou à maneira como o telefone se conecta ao Cisco Unified
Communications Manager.

Nenhuma associação aos pontos de acesso sem fio
Depois de ligar, se um telefone continuar a percorrer as mensagens exibidas na tela do telefone, ele não estará
associado corretamente ao ponto de acesso. O telefone não pode ser iniciado com êxito, a menos que se associe
e se autentique com um ponto de acesso.
O telefone sem fio deve primeiro autenticar e associar-se a um ponto de acesso antes de obter um endereço
IP. O telefone segue esse processo de inicialização com o ponto de acesso:
1. Procura um ponto de acesso
2. Associa-se a um ponto de acesso
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3. Autentica utilizando um método de autenticação pré-configurado (usando a configuração do modo de
segurança)
4. Obtém um endereço IP

Incompatibilidade das configurações do ponto de acesso
Problema
Uma incompatibilidade de configuração existe entre o telefone e o AP.
Solução
• Verifique as configurações de SSID no ponto de acesso e no telefone para ter certeza de que os SSIDs
são correspondentes.
• Verifique as configurações do tipo de autenticação no ponto de acesso e no telefone para garantir que as
configurações de autenticação e criptografia sejam correspondentes.

Observação

Se a mensagem Sem serviço - Config IP falhou for exibida,
o DHCP falhou porque a criptografia entre o ponto de acesso e o telefone
não são correspondentes.

• Se estiver usando WEP estático, verifique a chave WEP no telefone para ter certeza de que ela corresponda
à chave WEP no ponto de acesso. Redigite a chave WEP no telefone para ter certeza de que ela está
correta.

Observação

Se a autenticação aberta estiver configurada, o telefone poderá ser associado
a um ponto de acesso mesmo se as chaves WEP foremorretas ou
incompatíveis.

Falha na autenticação, nenhum AP encontrado
Problema
A autenticação retorna a mensagem Nenhum AP encontrado.
Solução
• Verifique se o método de autenticação correto e as definições de criptografia relacionadas estão ativados
no ponto de acesso.
• Verifique se o SSID correto foi inserido no telefone.
• Verifique se o nome de usuário e a senha corretos estão configurados ao utilizar a autenticação de
EAP-FAST, EP-TLS, PEAP-GTC ou PEAP-MSCHAPV2.
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• Se estiver usando uma chave WPA pré-compartilhada ou uma chave WPA2 pré-compartilhada, verifique
se possui a senha correta configurada.
• Talvez você precise inserir o nome de usuário no telefone no formato domínio\nome_de_usuário ao
autenticar-se com um domínio do Windows.

Mensagem de falha na autenticação de EAP
Problema
A autenticação retorna a mensagem Falha na autenticação de EAP.
Solução
• Se estiver usando EAP, talvez você precise inserir o nome de usuário do EAP no telefone no formato
domínio\nome_de_usuário ao autenticar-se com um domínio do Windows.
• Verifique se o nome de usuário e a senha corretos do EAP foram inseridos no telefone.

Erro de AP - Não é possível oferecer suporte a todos os recursos solicitados
Problema
A autenticação retornou o a mensagem Erro de AP - Não é possível suportar todas as
funcionalidades solicitadas.
Solução
No ponto de acesso, verifique se CKIP/CMIC não está habilitado para o SSID da VLAN de voz. O telefone
sem fio não suporta esses recursos.

O telefone não é registrado no Cisco Unified Communications Manager
Se um telefone passar do primeiro estágio (autenticando com ponto de acesso) e continuar a percorrer as
mensagens exibidas na tela do telefone, ele não estará inicializando corretamente. O telefone não pode inicializar
com êxito até que seja conectado à LAN e registrado em um servidor Cisco Unified Communications Manager.
As seções a seguir podem ajudá-lo a determinar o motivo pelo qual o telefone não pode ser inicializado
corretamente.

O telefone não pode se conectar ao Servidor TFTP ou ao Cisco Unified Communications Manager
Problema
Se a rede estiver desativada entre o telefone e o servidor TFTP ou o Cisco Unified Communications Manager,
o telefone não poderá inicializar corretamente.
Solução
Garanta que a rede esteja atualmente em execução.
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O telefone não consegue se conectar ao servidor TFTP
Problema
A configuração do servidor TFTP no telefone está incorreta.
Razão
O telefone utiliza a configuração do servidor TFTP para identificar o servidor TFTP principal a ser usado. Se
o servidor TFTP não responder à solicitação, o Gerenciador de comunicações 1 (CM1) será exibido como
TFTP_AS_CM se o telefone não tiver sido registrado no Cisco Unified Communications Manager
anteriormente.

Observação

Se o telefone tiver sido registrado anteriormente no Cisco Unified Communications Manager, as
informações da lista do Cisco Unified Communications Manager serão armazenadas em cache na
memória. Se ocorrer uma falha no TFTP, você deve desligar o telefone para se conectar ao servidor
TFTP.

O telefone tenta criar uma conexão TCP com o endereço IP TFTP e, em seguida, para o gateway. Se o serviço
Cisco Unified Communications Manager não estiver em execução no servidor TFTP, ou se o SRST não estiver
em execução no gateway, o telefone poderá continuar a percorrer o ciclo enquanto tenta contatar o servidor
TFTP identificado.
O telefone não armazena em cache as informações de IP transmitidas do servidor DHCP, de modo que a
solicitação TFTP deve ser enviada e respondida sempre que a alimentação do telefone for acionada.
Solução
Se você atribuiu um endereço IP estático ao telefone, digite manualmente o endereço do servidor TFTP.
Consulte Configurar manualmente a rede do telefone no menu Configurações , na página 93.
Se você estiver usando DHCP, o telefone obterá o endereço para o servidor TFTP do servidor DHCP. Verifique
o endereço IP configurado no servidor DHCP.
Você também pode ativar o telefone para usar um servidor TFTP estático. Essa configuração é particularmente
útil se o telefone foi movido de um local para outro recentemente.

O telefone não consegue se conectar ao servidor
Problema
Os campos de endereço IP e roteamento podem não estar configurados corretamente.
Solução
Verifique o endereçamento IP para o telefone. Se você estiver usando DHCP, o servidor DHCP deverá fornecer
esses valores. Se você tiver atribuído um endereço IP estático ao telefone, insira esses valores manualmente.

Observação

Quando o telefone IP sem fio perde o sinal de RF (sai da área de cobertura), o telefone não libera o
servidor DHCP, a menos que atinja o tempo limite.

Guia de administração do Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX para Cisco Unified Communications Manager
151

Solução de problemas
O telefone não pode se conectar com o DNS

Verifique os seguintes problemas:
• Servidor DHCP: se tiver atribuído um endereço IP estático ao telefone, você não precisará inserir um
valor para a opção Servidor DHCP. Se você estiver usando um servidor DHCP e o telefone IP sem fio
receber uma resposta do servidor DHCP, as informações serão automaticamente configuradas. Consulte
Solução de problemas da porta do comutador, disponível na URL: https://www.cisco.com/en/US/products/
hw/switches/ps708/products_tech_note09186a008015bfd6.shtml.
• Endereço IP, Máscara de sub-rede, Gateway principal: se tiver atribuído um endereço IP estático ao
telefone, você deverá definir as configurações para essas opções. Consulte Configurar manualmente a
rede do telefone no menu Configurações , na página 93.
Se estiver usando o DHCP, verifique os endereços IP distribuídos pelo servidor DHCP. Esteja ciente dos
conflitos de DHCP e dos endereços IP duplicados. Consulte o documento Noções básicas e solução de
problemas do DHCP no Catalyst Switch ou Enterprise Networks, disponível na URL: https://www.cisco.com/
en/US/tech/tk648/tk361/technologies_tech_note09186a00800f0804.shtml.

O telefone não pode se conectar com o DNS
Problema
O telefone apresenta informações incorretas do servidor DNS.
Solução
Se estiver usando DNS para se referir ao Cisco Unified Communications Manager, será preciso garantir a
especificação de um servidor DNS. Você também deve verificar se há uma entrada de CNAME no servidor
DNS para o sistema Cisco Unified Communications Manager.
Você também deve garantir que o DNS seja configurado para fazer consultas reversas. A configuração padrão
do Windows 2000 consiste em executar buscas somente de encaminhamento.
Para obter informações sobre como determinar e alterar configurações DNS, consulte Configurar manualmente
a rede do telefone no menu Configurações , na página 93.

O Cisco Unified Communications Manager e os Serviços TFTP não estão funcionando
Problema
Se o Cisco Unified Communications Manager e os serviços TFTP não estiverem em execução, os telefones
talvez não possam inicializar corretamente. Nesse caso, é provável que você esteja enfrentando uma falha em
todo o sistema e outros telefones e serviços não estão aptos a inicializar corretamente.
Solução
Se o serviço do Cisco Unified Communications Manager não estiver em execução, todos os dispositivos na
rede que dependem dele para fazer chamadas serão afetados. Se o serviço TFTP não estiver em execução,
muitos dispositivos não poderão ser inicializados com êxito. Para obter mais informações, consulte Iniciar
serviço, na página 161.
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O telefone não está configurado no Cisco Unified Communications Manager
Problema
O telefone não está registrado no Cisco Unified Communications Manager
Solução
Um telefone pode ser registrado em um servidor Cisco Unified Communications Manager somente se o
telefone for adicionado ao servidor ou se o registro automático estiver ativado.
Para verificar se o telefone está no banco de dados do Cisco Unified Communications Manager, escolha
Dispositivo > Telefone em Administração do Cisco Unified Communications Manager. Clique em Localizar
para pesquisar o telefone com base no endereço MAC. Para obter informações sobre como determinar um
endereço MAC, consulte Determinar o endereço MAC do telefone, na página 65.
Se o telefone já estiver no banco de dados do Cisco Unified Communications Manager, o arquivo de
configuração pode estar danificado. Consulte Corrupção do arquivo de configuração, na página 153 para obter
assistência.

Corrupção do arquivo de configuração
Problema
Se você continuar tendo problemas com um determinado telefone que outras sugestões neste capítulo não
resolveram, o arquivo de configuração pode estar corrompido.
Solução
Crie um novo arquivo de configuração do telefone.

Problemas com a redefinição do telefone
Se os usuários relatarem que seus telefones estão sendo redefinidos durante as chamadas ou enquanto estão
ociosos, você deverá investigar a causa. Se a conexão de rede e a conexão do Cisco Unified Communications
Manager estiverem estáveis, um telefone não deverá ser redefinido.
Normalmente, um telefone será redefinido se tiver problemas ao se conectar à rede ou ao Cisco Unified
Communications Manager.

Reinicializações do telefone devido à configuração do ponto de acesso
Problema
O AP pode não estar configurado corretamente.
Solução
Verifique se a configuração sem fio está correta. Por exemplo, verifique se o ponto de acesso específico ou
o comutador ao qual o telefone está conectado está inoperante.
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O telefone é redefinido devido a interrupções de rede intermitentes
Problema
Talvez sua rede esteja enfrentando interrupções intermitentes.
Solução
Interrupções de rede intermitentes afetam os dados e o tráfego de voz de modo diferente. Talvez sua rede
esteja enfrentando interrupções intermitentes sem detecção. Se for isso, o tráfego dos dados pode reenviar
pacotes perdidos e verificar se esses pacotes estão sendo recebidos e transmitidos. Entretanto, o tráfego de
voz não pode recapturar pacotes perdidos. Em vez de retransmitir uma conexão de rede perdida, o telefone é
redefinido e tentar se reconectar à rede. Entre em contato com o administrador do sistema para obter informações
sobre problemas conhecidos na rede de voz.

O telefone é redefinido devido a erros de configuração do DHCP
Problema
As configurações DHCP podem estar incorretas.
Solução
Verifique se você configurou corretamente o telefone para usar DHCP. Verifique se o servidor DHCP está
configurado corretamente. Verifique a duração da concessão de DHCP. Recomendamos definir a duração da
concessão para 8 dias.
Tópicos relacionados
Verificar configurações de DHCP, na página 160

O telefone é redefinido devido ao endereço IP estático incorreto
Problema
O endereço IP estático atribuído ao telefone pode estar incorreto.
Solução
Se o telefone estiver atribuído a um endereço IP estático, verifique se você inseriu as configurações corretas.

O telefone é redefinido durante o uso intenso da rede
Problema
Se o telefone parecer redefinir durante o uso intenso da rede, é provável que você não tenha uma VLAN de
voz configurada.
Solução
Isolar os telefones em uma VLAN auxiliar separada aumenta a qualidade do tráfego de voz.
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O telefone é redefinido intencionalmente
Problema
Se você não for o único administrador com acesso ao Cisco Unified Communications Manager, verifique se
ninguém mais redefiniu intencionalmente os telefones.
Solução
Você pode verificar se um telefone sem fio recebeu um comando de redefinição do Cisco Unified
Communications Manager acessando o app Configurações no telefone e escolhendo Configurações do
administrador > Status > Estatísticas de WLAN.
• Se o campo Reinicializar causa exibir Reset-Reset, o telefone recebeu um comando Reset/Reset da
Administração do Cisco Unified Communications Manager.
• Se o campo Reinicializar causa exibir Reset-Restart, o telefone foi encerrado porque recebeu um
comando Reset/Restart da Administração do Cisco Unified Communications Manager.

O telefone é redefinido devido ao DNS ou outros problemas de conectividade
Problema
A redefinição do telefone continua, e você suspeita de problemas com o DNS ou de outros problemas de
conectividade.
Solução
Se o telefone continuar a ser redefinido, elimine os erros de DNS ou outros erros de conectividade seguindo
o procedimento descrito em Determinar problemas de DNS ou conectividade, na página 160.

Problemas de áudio
Quando os usuários relatam que as chamadas ativas do telefone possuem uma qualidade de voz ruim que
inclui áudio instável, estático ou lacunas no áudio ou sem áudio, use as informações desta seção para identificar
a causa do problema.
Tópicos relacionados
Problemas de roaming e qualidade de voz ou conexão perdida, na página 157

Áudio unidirecional ou sem caminho de fala
Problema
Uma ou mais pessoas em uma chamada não ouvem qualquer áudio.
Solução
Use a lista a seguir para identificar possíveis causas do problema:
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• Verifique o ponto de acesso para ver se a configuração de energia de transmissão corresponde à
configuração de energia de transmissão no telefone. O áudio unidirecional é comum quando a configuração
de energia do ponto de acesso é maior do que a do telefone.
O firmware do telefone suporta o controle de potência de transmissão dinâmica (DTPC). O telefone usa
a potência de transmissão que o ponto de acesso anuncia na associação.

Observação

Com o DTPC, se o cliente de transmissão de energia estiver definido no
ponto de acesso, o telefone usará automaticamente a mesma configuração
de energia do cliente. Se o ponto de acesso estiver definido para a
configuração máxima (máx.), o ponto de acesso usará a configuração de
energia de transmissão no telefone.

• Verifique se o ponto de acesso está ativado para cache ARP. Quando o telefone está no modo de economia
de energia ou digitalizando, o ponto de acesso pode responder ao telefone IP sem fio somente quando o
cache ARP está ativado.
• Verifique seu gateway e o roteamento IP em busca de problemas de voz.
• Verifique se um firewall ou NAT está no caminho dos pacotes RTP. Se sim, você pode usar o Cisco IOS
e o PIXNAT para modificar as conexões de modo que o áudio bidirecional seja possível.
• Verifique se a configuração de taxa de dados para o telefone e o ponto de acesso são iguais. Essas
configurações devem coincidir ou o telefone deve ser definido para automático.
• Verifique o hardware do telefone para se certificar de que o alto-falante esteja funcionando corretamente.
• Verifica se o alto-falante está funcionando corretamente. Ajuste a configuração de volume do alto-falante
e ligue para o telefone para verificar o alto-falante.

Volume do toque muito baixo
Problema
O usuário reclama que o toque no telefone não é suficientemente alto.
Solução
Pressione o botão Volume na lateral do telefone e aumente o volume.

O telefone não toca
Problema
O usuário reclama que o telefone não toca.
Solução
Verifique as configurações do telefone:
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• No aplicativo Configurações,
• Verifique onde o toque deve tocar. Selecione Configurações do telefone > Sons > Saída do toque
e verifique se o local correto está selecionado.
• Verifique o toque de chamada. Selecione Configurações do telefone > Sons > Toque Se um toque
não estiver definido, selecione um toque para o telefone.
• Para verificar se o alto-falante está funcionando corretamente, ajuste as configurações de volume do
toque para o nível mais alto. Ative os tons do teclado ou ligue para o telefone para verificar o alto-falante.

Problemas de recursos
Seus usuários podem relatar problemas com alguns recursos. Se você receber a mensagem exata que o usuário
vê no telefone, você poderá identificar e corrigir a causa do problema.

Os usuários relatam problemas com o estacionamento de chamadas
Problema
Seus usuários relatam ter visto estas mensagens:
• Não há local livre para estacionar esta chamada.
• O estacionamento de chamada não está disponível.
Resolução
Mensagem

Significado

Não há local livre para estacionar
esta chamada.

Você precisa alocar mais slots para estacionar as
chamadas.

O estacionamento de chamada não está Há um problema de configuração com o
estacionamento de chamadas no Cisco Unified
disponível.
Communications Manager.
Para obter mais informações, consulte a documentação do Cisco Unified Communications Manager.

Problemas de roaming e qualidade de voz ou conexão perdida
Se os usuários relatarem que, quando estão envolvidos em uma chamada telefônica ativa e caminhando de
um local para outro (em roaming), a qualidade da voz se deteriora ou a conexão é perdida, utilize as informações
nesta seção para identificar a causa do problema.
Tópicos relacionados
Problemas de áudio, na página 155
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A qualidade da voz se deteriora durante o roaming
Problema
O usuário reclama que a qualidade da voz se deteriora durante o roaming.
Solução
• Verifique o RSSI no ponto de acesso de destino para verificar se a intensidade do sinal é adequada. O
próximo ponto de acesso deve ter um valor RSSI de -67 dBm ou superior.
• Verifique a pesquisa do site para determinar se a sobreposição do canal é adequada para o telefone e o
ponto de acesso para transferir a chamada ao próximo ponto de acesso antes que o sinal seja perdido do
ponto de acesso anterior.
• Verifique se o ruído ou a interferência na área de cobertura são muito grandes.
• Verifique se os níveis de sinal de ruído (SNR) são 25 dB ou mais altos para qualidade de voz aceitável.

Atrasos na conversa por voz durante o roaming
Problema
O usuário reclama de atrasos na conversa por voz durante o roaming.
Solução
• Verifique a Lista de vizinhos para verificar se há outro ponto de acesso aceitável como uma opção de
roaming. O próximo ponto de acesso deve ter um sinal de -67 dBm para ser movido com êxito.
• Verifique o comutador Cisco Catalyst 45xx. Se os comutadores Cisco Catalyst série 45xx estiverem
sendo usados como os principais comutadores de Camada 3 na rede, assegure-se de que os blades do
supervisor sejam de uma versão SUP2+ ou superior. O telefone sem fio (ou qualquer cliente sem fio)
apresenta atrasos de roaming quando é usado um blade da versão anterior (SUP 1 ou SUP2).

OtelefoneperdeaconexãodoCiscoUnifiedCommunicationsManagerdurante
o roaming
Problema
O usuário reclama que a chamada é abandonada durante o roaming.
Solução
Verifique a configuração ou problemas de conectividade a seguir entre o telefone e o ponto de acesso:
• A intensidade do sinal de RF pode ser fraca. Acesse a Lista de vizinhos e verifique o valor RSSI do
próximo ponto de acesso.
• O próximo ponto de acesso pode não ter conectividade com o Cisco Unified Communications Manager.
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• Pode haver uma incompatibilidade de tipo de autenticação entre o telefone e o próximo ponto de acesso.
• O ponto de acesso pode estar em uma sub-rede diferente do ponto de acesso anterior. O Telefone IP sem
fio Cisco Unified é capaz apenas de um roaming de Camada 2. O roaming de cCmada 3 requer um
WLSM que utilize GRE. Para obter mais informações, consulte WLANs e roaming, na página 34.
• Se estiver usando a autenticação de EAP-FAST, EAP-TLS, PEAP-GTC ou PEAP-MSCHAPV2, o ponto
de acesso poderá estar usando filtros para bloquear as portas TCP. O servidor RADIUS utiliza a porta
1812 para autenticação e 1813 para contabilidade.

O telefone não retorna à banda preferida
Problema
O telefone não retorna à banda sem fio preferida.
Solução
Para obter informações sobre solução de problemas, consulte Guia de implementação do Telefone IP sem fio
Cisco série 8821.

Procedimentos da solução de problemas
Esses procedimentos podem ser usados para identificar e corrigir problemas.

Verificar configurações de TFTP
Procedimento

Etapa 1

No Telefone IP Cisco, acesse o app Configurações, escolha Wi-Fi, selecione um perfil e selecione
Configuração de rede > Configuração de IPv4 > Servidor TFTP 1.

Etapa 2

Se você tiver atribuído um endereço IP estático ao telefone, insira manualmente uma configuração para a
opção Servidor TFTP 1.

Etapa 3

Se você estiver usando DHCP, o telefone obterá o endereço para o servidor TFTP do servidor DHCP. Verifique
se o endereço IP está configurado na Opção 150.

Etapa 4

Você também pode ativar o telefone para usar um servidor TFTP alternativo. Essa configuração é
particularmente útil se o telefone foi movido de um local para outro recentemente.

Etapa 5

Se o DHCP local não oferece o endereço SFTP correto, ative o telefone para usar um servidor TFTP alternativo.
Isso é geralmente necessário em um cenário de VPN.

Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações, na página 94
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Determinar problemas de DNS ou conectividade
Procedimento

Etapa 1

Use o menu Redefinir configurações para redefinir as configurações do telefone para seus valores padrão.

Etapa 2

Modifique as configurações de DHCP e IP:
a) Desative o DHCP.
b) Atribua valores IP estáticos ao telefone. Use a mesma configuração de roteador padrão usada por outros
telefone em funcionamento.
c) Atribua um servidor TFTP. Use o mesmo servidor TFTP usado por outros telefones em funcionamento.

Etapa 3

No servidor Cisco Unified Communications Manager, verifique se os arquivos host locais têm o nome do
servidor Cisco Unified Communications Manager correto mapeado para o endereço IP correto.

Etapa 4

No Cisco Unified Communications Manager, escolha Sistema > Servidor e verifique se a referência ao
servidor é feita pelo endereço IP e não pelo nome DNS.

Etapa 5

No Cisco Unified Communications Manager, escolha Dispositivo > Telefone. Clique em Localizar para
procurar esse telefone. Verifique se você atribuiu o endereço MAC correto ao Telefone IP Cisco.

Etapa 6

Desligue e religue o telefone.
Tópicos relacionados
Restauro do telefone, na página 140
Determinar o endereço MAC do telefone, na página 65
Acessar o app Configurações, na página 94

Verificar configurações de DHCP
Procedimento

Etapa 1

No telefone, acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Wi-Fi, selecione o perfil ativo e Configuração de rede > Configuração de IPv4 e confira o campo
DHCP:
• Se o DHCP estiver ativado, as configurações do servidor DHCP foram atribuídas ao telefone.
• Se o DHCP estiver desativado, você deverá configurar um endereço IP estático e definir os campos
Máscara de sub-rede, Roteador padrão e Servidor DNS 1.

Etapa 3

Se estiver usando o DHCP, verifique os endereços IP distribuídos pelo servidor DHCP.
Consulte o documento Understanding and Troubleshooting DHCP in Catalyst Switch or Enterprise Networks,
disponível neste URL:
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_tech_note09186a00800f0804.shtml
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Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações, na página 94

Criar um novo arquivo de configuração do telefone
Quando você remove um telefone do banco de dados do Cisco Unified Communications Manager, o arquivo
de configuração é excluído do servidor TFTP do Cisco Unified Communications Manager. Os números de
diretório do telefone permanecem no banco de dados do Cisco Unified Communications Manager. Eles são
chamados de DNs não atribuídos e podem ser usados para outros dispositivos. Se DNs não atribuídos não
forem usados por outros dispositivos, exclua-os do banco de dados do Cisco Unified Communications Manager.
Você pode usar o Relatório de plano de rota para visualizar e excluir números de referência não atribuídos.
Para obter mais informações, consulte a documentação da sua versão específica do Cisco Unified
Communications Manager.
Alterar os botões em um modelo de botão do telefone, ou atribuir outro modelo de botão a um telefone, pode
resultar na inacessibilidade de números de diretório no telefone. Os números de diretório continuam sendo
atribuídos ao telefone no banco de dados do Cisco Unified Communications Manager, mas não há botão no
telefone com o qual as chamadas possam ser atendidas. Esses números de diretório devem ser removidos do
telefone e excluídos, se necessário.
Procedimento

Etapa 1

No Cisco Unified Communications Manager, escolha Dispositivo > Telefone e clique em Localizar para
encontrar o telefone que está com problemas.

Etapa 2

Escolha Excluir para remover o telefone do banco de dados do Cisco Unified Communications Manager.
Observação Quando você remove um telefone do banco de dados do Cisco Unified Communications Manager,

o arquivo de configuração é excluído do servidor TFTP do Cisco Unified Communications Manager.
Os números de diretório do telefone permanecem no banco de dados do Cisco Unified
Communications Manager. Eles são chamados de DNs não atribuídos e podem ser usados para
outros dispositivos. Se DNs não atribuídos não forem usados por outros dispositivos, exclua-os do
banco de dados do Cisco Unified Communications Manager. Você pode usar o Relatório de plano
de rota para visualizar e excluir números de referência não atribuídos.
Etapa 3

Adicione o telefone de volta ao banco de dados do Cisco Unified Communications Manager.

Etapa 4

Desligue e religue o telefone.

Iniciar serviço
Um serviço deve ser ativado para que possa ser iniciado ou parado.
Procedimento

Etapa 1

Na Administração do Cisco Unified Communications Manager, escolha Cisco Unified Serviceability na lista
suspensa Navegação e clique em Ir.

Etapa 2

Escolha Ferramentas > Centro controle - Página da Web Serviços de função.
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Etapa 3

Escolha o servidor Cisco Unified Communications Manager principal na lista suspensa Servidor.
A janela exibe os nomes de serviços do servidor escolhido, o status dos serviços e um painel de controle de
serviços para iniciar ou parar um serviço.

Etapa 4

Se um serviço estiver parado, clique no botão de opção correspondente e clique em Iniciar.
O símbolo de Status do serviço muda de um quadrado para uma seta.

Capturar registros do telefone
Se os usuários enfrentarem problemas e você precisar entrar em contato com o TAC da Cisco para obter
assistência, precisará capturar os arquivos de log do telefone. Os arquivos de log ajudarão o TAC a resolver
o problema.
Capture esses logs o mais próximo possível do evento problemático. Se o usuário puder recriar o problema
facilmente, solicite ao usuário que registre o que foi feito para ocasionar o problema.
Antes de Iniciar
Verifique se o acesso à web está ativado para o telefone.
Se possível, pergunte ao usuário em que período o problema ocorreu.
Procedimento

Etapa 1

Obtenha o endereço IP do Telefone IP Cisco usando um destes métodos:
a) Procure o telefone em Administração do Cisco Unified Communications Manager escolhendo Dispositivo >
Telefone. Os telefones registrados no Cisco Unified Communications Manager exibem o endereço IP na
janela Localizar e listar telefones e na parte superior da janela Configuração do telefone.
b) No Telefone IP Cisco, acesse o app Configurações, selecione Informações do telefone > Informações
sobre o dispositivo > Rede > IPv4 e, em seguida, role até o campo Endereço IP.

Etapa 2

Abra um navegador da Web e insira o seguinte URL, onde endereço_IP é o endereço IP do Telefone IP Cisco:
http://<IP_address>

Etapa 3

Clique em Registros de console.

Etapa 4

Abra os arquivos de log listados e salve os arquivos que cobrem o período durante o qual o usuário enfrentou
o problema.
Se o problema não estiver limitado a um horário específico, salve todos os arquivos de log.

Tópicos relacionados
Configurar recursos do telefone para todos os telefones, na página 73
Configurar recursos do telefone para um grupo de telefones, na página 74
Configurar recursos do telefone para um único telefone, na página 74
Criar um relatório de problemas do telefone, na página 164
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Registrar uma captura de tela
Se os usuários tiverem problemas e você precisar entrar em contato com o TAC da Cisco para obter ajuda,
uma captura da tela do telefone pode ajudar o TAC a resolver o problema.
Antes de Iniciar
Verifique se o acesso à web está ativado para o telefone.
Procedimento

Etapa 1

Obtenha o endereço IP do Telefone IP Cisco usando um destes métodos:
a) Procure o telefone em Administração do Cisco Unified Communications Manager escolhendo Dispositivo >
Telefone. Os telefones registrados no Cisco Unified Communications Manager exibem o endereço IP na
janela Localizar e listar telefones e na parte superior da janela Configuração do telefone.
b) No Telefone IP Cisco, acesse o app Configurações, selecione Informações do telefone > Informações
sobre o dispositivo > Rede > IPv4 e, em seguida, role até o campo Endereço IP.

Etapa 2

Abra um navegador da Web e insira o seguinte URL, onde endereço_IP é o endereço IP do Telefone IP Cisco:
http://IP_address/CGI/Screenshot

Etapa 3

Após a solicitação, insira o nome de usuário e senha.
O telefone cria uma imagem da tela do telefone.

Etapa 4

Salve o arquivo no computador.
Tópicos relacionados
Configurar recursos do telefone para todos os telefones, na página 73
Configurar recursos do telefone para um grupo de telefones, na página 74
Configurar recursos do telefone para um único telefone, na página 74

Acessar diagnóstico do telefone
O menu Diagnóstico no telefone permite que você solucione alguns problemas comuns do telefone.
Procedimento

Etapa 1

Acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Configurações de administração > Diagnóstico.

Executar diagnóstico de áudio
A entrada de Áudio no menu Diagnóstico do telefone permite que você solucione problemas com o áudio
no telefone.
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Procedimento

Etapa 1

Acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Configurações de administração > Diagnósticos > Áudio.

Etapa 3

Ouça o tom no alto-falante do monofone.

Etapa 4

Pressione o botão Alto-falante para ativar a viva-voz e ouça o tom.

Etapa 5

Conecte um fone de ouvido com fio e ouça o tom.

Executar diagnóstico de WLAN
A entrada de WLAN no menu Diagnóstico no telefone permite que você solucione problemas de WLAN do
telefone.
Procedimento

Etapa 1

Acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Configurações de administração > Diagnóstico > WLAN.

Etapa 3

Após a solicitação, selecione Continuar.

Etapa 4

Selecione o perfil que está atualmente em uso.
A tela exibe as informações da WLAN.

Localizar a lista de pontos de acesso vizinhos
O menu Lista vizinha no telefone fornece a lista de pontos de acesso aos quais o telefone pode se conectar.
Procedimento

Etapa 1

Acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Definições do admin. > Lista vizinha.
Tópicos relacionados
Acessar o app Configurações, na página 94

Criar um relatório de problemas do telefone
Se os usuários tiverem um problema com seus telefones, você poderá pedir que eles gerem um relatório de
problemas usando a ferramenta Relatório de problemas (PRT). Você pode acessar o relatório a partir da página
da Web de administração do telefone.
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Procedimento

Etapa 1

No telefone que tem o problema, acesse o app Configurações.

Etapa 2

Selecione Informações do telefone > Relatar problema.

Etapa 3

Pressione Enviar.

Etapa 4

Acesse a página da Web de administração do telefone para baixar o relatório.
Tópicos relacionados
Página de administração do Telefone IP Cisco, na página 97
Acessar o app Configurações, na página 94

Gerar um relatório de problemas a partir da página da web de administração
Você pode gerar remotamente um relatório de problemas para um telefone com a página da web de
administração.
Antes de Iniciar
Conecte-se à página da web de administração. Para obter mais informações, consulte Acessar a página da
Web de administração do telefone, na página 98.
Procedimento

Etapa 1

Clique em Registros de dispositivo > Registros de console.

Etapa 2

Clique em Relatar problema.
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Suporte para usuário internacional
• Instalador de localidade dos dispositivos do Unified Communications Manager, na página 167
• Suporte para registro em log de chamadas internacionais, na página 167
• Limitação de idioma, na página 168

Instalador de localidade dos dispositivos do Unified
Communications Manager
Por padrão, os Telefones IP Cisco são configurados para a localidade inglesa (Estados Unidos). Para usar os
Telefones IP Cisco em outras localidades, é preciso instalar a versão específica da localidade do Instalador
de localidade dos dispositivos do Unified Communications Manager em cada servidor Cisco Unified
Communications Manager no cluster. O Instalador de localidade instala o texto convertido mais recente da
interface do usuário de telefonia e os tons de telefone específicos do país no seu sistema para que eles estejam
disponíveis para os Telefones IP Cisco.
Para acessar o Instalador de localidade necessário para uma versão, acesse https://software.cisco.com/download/
navigator.html?mdfid=286037605&flowid=46245, navegue até o modelo do telefone e selecione o link
Instalador de localidade dos dispositivos do Unified Communications Manager.
Para obter mais informações, consulte a documentação da sua versão específica do Cisco Unified
Communications Manager.

Observação

O Instalador de localidade mais recente pode não estar prontamente disponível; continue verificando o
website em busca de atualizações.

Suporte para registro em log de chamadas internacionais
Se seu sistema de telefonia estiver configurado para registro em log de chamadas internacionais (normalização
do originador da chamada), os logs de chamadas, a rediscagem ou as entradas do diretório de chamadas podem
exibir o símbolo de adição (+) para representar o código de escape internacional de seu local. Dependendo
da configuração de seu sistema de telefonia, o + pode ser substituído pelo código de discagem internacional
correto, ou talvez seja necessário editar o número antes de discar para substituir manualmente o + pelo código
de escape internacional de seu local. Além disso embora o log de chamadas ou a entrada do diretório possam
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exibir o número internacional inteiro da chamada recebida, a tela do telefone pode mostrar a versão local
abreviada do número, sem códigos internacionais ou do país.

Limitação de idioma
Não há suporte para entrada de texto alfanumérico por teclado (KATE) localizada para as seguintes localidades
asiáticas:
• Chinês (China)
• Chinês (Hong Kong)
• Chinês (Taiwan)
• Japonês (Japão)
• Coreano (República da Coreia)
O padrão KATE Inglês (Estados Unidos) é apresentado ao usuário.
Por exemplo, a tela do telefone mostrará o texto em coreano, mas a tecla 2 do teclado exibirá a b c 2 A
B C.
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Especificações técnicas
• Ambiente físico e operacional, na página 169
• Tecnologia Bluetooth, na página 170
• Uso do fone de ouvido, na página 171

Ambiente físico e operacional
A tabela a seguir mostra as especificações físicas e do ambiente operacional do Telefone IP sem fio Cisco
8821 e 8821-EX.
Tabela 22: Especificações físicas e operacionais

Especificação

8821

8821-EX

Valor ou intervalo

Valor ou intervalo

Temperatura de operação

14°F a 122°F (-10°C a 50°C)

14°F a 122°F (-10°C a 50°C)

Umidade relativa de operação

Operacional: de 10% a 95% (sem 10% a 95% (sem condensação)
condensação)
Não operacional: de 10% a 95%
(sem condensação)

Temperatura de armazenamento

-22°F a 140°F (–30°C a 60°C)

-22°F a 140°F (–30°C a 60°C)

Especificação de queda

5 pés (1,5 m) para concreto sem
capa de transporte

5 pés (1,5 m) para concreto sem
capa de transporte

Choque térmico

-22°F (-30°C) por 24 horas até
158°F (+70°C) por 24 horas

-22°F (-30°C) por 24 horas até
158°F (+70°C) por 24 horas
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Especificação

8821

8821-EX

Valor ou intervalo

Valor ou intervalo

Vibração

1,5 Grms no máximo, amplitude
dupla de 2,5 mm (0,1 pol.) A 0,887
oitavas por minuto a partir da
varredura de 5-500-5 Hz; 10
minutos de espera em três picos
principais em cada um dos três
principais eixos mutuamente
perpendiculares

1,5 Grms no máximo, amplitude
dupla de 2,5 mm (0,1 pol.) A 0,887
oitavas por minuto a partir da
varredura de 5-500-5 Hz; 10
minutos de espera em três picos
principais em cada um dos três
principais eixos mutuamente
perpendiculares

Altitude

Certificados para operação de 0 a
6500 pés (0 a 2 km)

Certificados para operação de 0 a
6500 pés (0 a 2 km)

Resistência

IP54

IP54

Procedimentos de queda e vibração Procedimentos de queda e vibração
MIL-STD-810G
MIL-STD-810G
Largura do telefone

2,2 polegadas (55,88 mm)

Comprimento do telefone

5,2 polegadas (132,08 mm)

Profundidade do telefone

0,7 polegadas (17,78 mm)

Peso do telefone

telefone: 121 gramas
bateria: 37 gramas
total: 158 gramas

LCD

2,4 polegadas (6 cm), exibição de cor em 320 x 240

Energia

Adaptadores de CA por região geográfica
Bateria inteligente de íon de lítio recarregável 4.35V, 2060mAh

Para obter mais informações, consulte as fichas técnicas do telefone, localizadas em https://www.cisco.com/
c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html.

Tecnologia Bluetooth
Os Telefones IP sem fio Cisco série 882x são telefones com recursos completos e fornecem comunicação de
voz pela mesma LAN sem fio usada por seu computador. Além das funções básicas de processamento de
chamadas, o telefone opera com fones de ouvido sem fio Bluetooth, incluindo alguns recursos de chamada
por viva-voz.
Os dispositivos Bluetooth operam na banda ISM (Industrial Scientific Medicine) de 2,4 GHz, que é a mesma
da banda 802.11b/g. Esta banda não licenciada na maioria dos países inclui o intervalo de frequência de 2400
a 2483,5 MHz. O Bluetooth habilita conexões sem fio de largura de banda baixa dentro de um alcance de 10
metros. O melhor desempenho é no alcance de 1 a 2 metros. Os canais de voz síncronos são fornecidos usando
o comutador de circuito e os canais de dados assíncronos são fornecidos usando a comutação de pacotes.
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O Bluetooth utiliza o salto de frequência adaptável (AFH) para evitar interferência. A cada 625 microssegundos
(1/1000000 de segundo), o canal muda ou salta para outra frequência dentro do intervalo de 2402 a 2480
MHz. Isso equivale a 1600 saltos por segundo.
Os telefones contêm um módulo Bluetooth e o módulo WLAN 802.11. Essa coexistência reduz e evita
significativamente a interferência de rádio entre o rádio Bluetooth e o 802.11b/g.
Os dispositivos Bluetooth se encaixam em três classes de alimentação diferentes, conforme mostrado na tabela
a seguir.
Tabela 23: Máximo de energia de transmissão permitido pelo Bluetooth e intervalo por classe

Classe

Potência máxima de transmissão permitida (mW,
dBm)

Intervalo

Classe 1

100 mW, 20 dBm

Até 100 metros

Classe 2

2,5 mW, 4 dBm

Até 10 metros

Classe 3

1 mW, 0 dBm

Até 1 metro

A classe Bluetooth 2.0 com taxa de dados estendida (EDR) é uma tecnologia sem fio de curto alcance que é
suportada pelos telefones IP sem fio. Os telefones suportam a versão 1.5 do perfil viva-voz.
Devido a possíveis problemas de interferência, recomendamos que você:
• Utilize o 802.11a que opera na banda de 5 GHz.
• Reduza a proximidade de outros dispositivos 802.11b/g, dispositivos Bluetooth, fornos de micro-ondas
e objetos metálicos grandes.
• Use o telefone no mesmo lado do corpo que o fone de ouvido com Bluetooth.

Cuidado

O Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX não foi testado ou certificado para utilizar qualquer acessório
Bluetooth em ambientes perigosos.

Para obter informações sobre o emparelhamento de fones de ouvido, consulte Uso do fone de ouvido, na
página 171.
Para obter mais informações sobre o Bluetooth e os perfis de mãos livres, consulte http://www.bluetooth.com.

Uso do fone de ouvido
Embora a Cisco realize alguns testes internos em fones de ouvido sem fio Bluetooth e com fio de outros
fabricantes para uso com o telefone sem fio, a Cisco não certifica nem oferece suporte a produtos de outros
fabricantes de fones de ouvido ou monofones. Devido a inconsistências ambientais e de hardware inerentes
nos locais onde os telefones são instalados, não existe uma solução “única” que seja ideal para todos os
ambientes. A Cisco recomenda que os clientes verifiquem quais os fones de ouvido que funcionam melhor
no seu ambiente, antes de instalar um grande número de unidades na respectiva rede.

Cuidado

O Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX não foi testado ou certificado para utilizar qualquer acessório
Bluetooth, incluindo fones de ouvido, em ambientes perigosos.
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A Cisco recomenda a utilização de dispositivos externos de boa qualidade, como fones de ouvido com proteção
contra sinais indesejados de rádio freqüência (RF) e de áudio freqüência (AF). Dependendo da qualidade
desses dispositivos e da proximidade de outros dispositivos, como celulares e rádios de duas vias, poderá
ainda ocorrer algum ruído acústico.
A principal razão que tornaria um fone de ouvido inadequado para o telefone é a tendência a gerar um zumbido.
Esse zumbido pode ser escutado pelo interlocutor remoto ou pelo interlocutor remoto e o usuário do telefone.
Algumas tendências à produção de zumbido ou ruído podem ser causadas por várias fontes externas, por
exemplo, luzes elétricas, proximidade de motores elétricos ou monitores de PC de grandes dimensões. Em
determinados casos, a parte mecânica ou eletrônica de vários fones de ouvido pode fazer com que interlocutores
remotos ouçam o eco da própria voz quando falam com usuários do telefone.
Tópicos relacionados
Dispositivos externos
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Proteção e segurança do produto
• Informações sobre segurança e desempenho, na página 173
• Declarações de conformidade, na página 178
• Visão geral da segurança dos produtos Cisco, na página 184
• Informações online importantes, na página 185

Informações sobre segurança e desempenho
Leia os seguintes avisos de segurança antes de instalar ou usar o telefone IP.

Aviso

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

Para consultar a tradução dos avisos exibidos nesta publicação, consulte o número de declaração em
Conformidade com normas e informações de segurança — Telefone IP sem fio Cisco série 882x no seguinte
URL: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/882x/english/RCSI/
RCSI-0266-book.pdf

Aviso

Leia as instruções de instalação antes de usar, instalar ou conectar o sistema à fonte de alimentação.
Declaração 1004

Aviso

O serviço VoIP (Voice over IP) e o serviço de chamada de emergência não funcionam se houver falta
de energia ou se ela for interrompida. Após ser restabelecida a energia, você pode precisar redefinir ou
reconfigurar o equipamento para obter acesso novamente ao VoIP e ao serviço de chamada de emergência.
Nos EUA, esse número de emergência é 911. Verifique o número de emergência em seu país. Declaração
361
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Aviso

O descarte deste produto deve cumprir todas as leis e normas nacionais. Declaração 1040

Aviso

A tomada deve estar acessível a qualquer momento, uma vez que é o principal dispositivo de desconexão.
Declaração 1019

Diretrizes de segurança
Veja as diretrizes de segurança para usar o Telefone IP sem fio Cisco 8821 e 8821-EX em ambientes específicos:
• Não use esse produto como ferramenta de comunicação principal em ambientes de cuidados de saúde,
pois ele pode empregar uma faixa de frequência irregular susceptível à interferência de outros dispositivos
ou equipamento.
• O uso de dispositivo sem fio em hospitais é restrito aos limites estabelecidos por cada hospital.
• O uso de dispositivos sem fio em locais perigosos é limitado às restrições apresentadas pelos diretores
de segurança de tais ambientes.
• O uso de dispositivos sem fio em aeroportos é controlado pela Administração de Avião Federal (FAA).

Avisos de segurança da bateria
Estes avisos de segurança da bateria se aplicam às baterias aprovadas para o Telefone IP sem fio Cisco 8821
e 8821-EX.

Aviso

Existe o perigo de explosão se a bateria for substituída de forma incorreta. Substitua a bateria por outras
do mesmo tipo ou equivalentes àquelas recomendadas pelo fabricante. Descarte as baterias usadas de
acordo com as instruções do fabricante. Declaração 1015

Aviso

Não toque nos contatos metálicos da bateria e nem faça conexão em ponte. Uma descarga acidental das
baterias pode causar queimaduras graves. Declaração 341

Aviso

Perigo de explosão: não carregue a bateria do telefone em um ambiente potencialmente explosivo.
Declaração 431

Aviso

As baterias de íons de lítio têm vidas úteis limitadas. Qualquer bateria de íons de lítio que demonstre
sinais de danos, incluindo estufamento, deve ser descartada corretamente.
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Cuidado

• Não descarte a bateria em fogo ou água. A bateria pode explodir se colocada no fogo.
• Não desmonte, esmague, fure ou queime a bateria.
• Manuseie com muito cuidado uma bateria danificada ou que apresente vazamento. Caso entre em
contato com o eletrólito, lave a área exposta com água e sabão. Caso o eletrólito entre em contato
com os olhos, lave os olhos com água por 15 minutos e procure assistência médica.
• Não carregue a bateria se a temperatura ambiente for maior que 104 graus Fahrenheit (40 graus
Celsius).
• Não exponha a bateria a altas temperaturas de armazenamento (acima de 140 graus Fahrenheit, 60
graus Celsius).
• Ao descartar uma bateria, entre em contato com a entidade local responsável pela eliminação de
resíduos para se informar sobre as restrições no descarte ou reciclagem de baterias.

Para obter uma bateria, entre em contato com seu revendedor local. Use somente baterias que possuam um
número de peça Cisco.
Bateria
CP-BATT-8821=
Use somente a bateria Cisco compatível com seu telefone. Para solicitar sua fonte de alimentação, entre em
contato com um revendedor local e consulte a lista de números de peça Cisco.
Argentina
CP-PWR-8821-AR=
Austrália
CP-PWR-8821-AU=
Brasil
CP-PWR-8821-BZ=
Europa
CP-PWR-8821-CE=
Coreia
CP-PWR-8821-KR=
Japão
CP-PWR-8821-JP=
Suíça
CP-PWR-8821-SW=
América do Norte
CP-PWR-8821-NA=
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Reino Unido
CP-PWR-8821-UK=

Observação

A bateria e a fonte de alimentação não são fornecidas com o telefone. Para adquirir a bateria ou a fonte
de alimentação, entre em contato com um revendedor local.

Ambientes perigosos
O Telefone IP sem fio Cisco 8821-EX é um equipamento certificado por ATEX Classe I Zona 2 e CSA Classe
I Divisão 2/Zona 2. Isso significa que o telefone pode ser operado em uma área em que não há possibilidade
de atmosfera de gás explosiva durante a operação normal, e se ocorrer, provavelmente será ocasional e existirá
somente por um breve período de tempo.

Aviso

Perigo de explosão—não carregue a bateria do telefone em uma atmosfera potencialmente explosiva.
Declaração 431

Aviso

Perigo de explosão — a substituição de componentes pode comprometer a adequação à Classe 1, Divisão
2/Zona 2. Declaração 1083

Interrupção de energia
Só é possível acessar o serviço de emergência através do telefone se o ponto de acesso sem fio estiver recebendo
energia elétrica. Se houver uma interrupção na alimentação, o serviço e a discagem para o serviço de
atendimento de emergência não funcionarão até a energia ser restaurada. Em caso de falha ou interrupção da
alimentação, talvez seja necessário reiniciar ou reconfigurar o equipamento antes de usar o serviço ou a
discagem para o serviço de atendimento de emergência.

Domínios regulamentares
A radiofrequência (RF) desse telefone é configurada para um domínio regulamentar específico. Se você usar
esse telefone fora do domínio regulamentar específico, o telefone não funcionará corretamente e você poderá
estar violando as regulamentações locais.

Ambientes de cuidados de saúde
Este produto não é um dispositivo médico e utiliza uma faixa de frequência não licenciada suscetível à
interferência de outros dispositivos ou equipamento.

Uso de dispositivos externos
As seguintes informações se aplicam à utilização de dispositivos externos com o telefone sem fio.
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A Cisco recomenda a utilização de dispositivos externos (como, fones de ouvido) de boa qualidade com
proteção contra sinais indesejados de rádio frequência (RF) e de áudio frequência (AF).
Dependendo da qualidade desses dispositivos e da proximidade de outros dispositivos, como celulares ou
rádios de duas vias, pode ainda ocorrer algum ruído acústico. Nesses casos, a Cisco recomenda a adoção de
uma ou mais das seguintes medidas:
• Afaste o dispositivo externo da fonte de sinais RF ou AF.
• Afaste os cabos do dispositivo externo da fonte de sinais RF ou AF.
• Utilize cabos com proteção para o dispositivo externo ou cabos com melhor blindagem e conector.
• Reduza o comprimento do cabo do dispositivo externo.
• Aplique ferrites ou outros materiais semelhantes nos cabos do dispositivo externo.
A Cisco não pode garantir o desempenho do sistema porque não tem controle sobre a qualidade de dispositivos
externos, cabos e conectores. O sistema terá o desempenho adequado se forem utilizados dispositivos
apropriados, com cabos e conectores de boa qualidade.

Cuidado

Nos países da União Europeia, utilize apenas fones de ouvido externos que estejam em total conformidade
com a Diretiva EMC [89/336/CE].

Comportamento do telefone em momentos de congestionamento da rede
Qualquer coisa que prejudique o desempenho da rede pode afetar o áudio do telefone e, em alguns casos,
pode fazer com que uma chamada caia. As fontes de degradação da rede podem incluir, mas não se limitam,
às atividades a seguir:
• Tarefas administrativas, como verificação de porta interna ou verificação de segurança
• Ataques que ocorrem na rede, como o Ataque de negação de serviço

SAR
Esse produto atende aos limites SAR nacionais aplicáveis de 1,6
W/kg. Os valores máximos de SAR específicos podem ser
encontrados em Declarações de conformidade, na página 178.
Ao carregar o produto ou usá-lo enquanto estiver em seu bolso,
use um acessório aprovado como um coldre ou de alguma outra
forma mantenha a distância de 5 mm do corpo, a fim de assegurar
conformidade com os requisitos de exposição de RF. Observe
que o produto pode ser transmitido mesmo se você estiver fazendo
uma chamada telefônica.

Etiqueta do produto
A etiqueta do produto está localizada no compartimento de bateria do dispositivo.
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Declarações de conformidade
Declarações de conformidade para a União Europeia
Marca CE
A seguinte marcação CE está afixada no equipamento e na embalagem.

Declaração de exposição à RF para a União Europeia
Esse dispositivo foi avaliado e encontra-se em total conformidade com a Diretiva EMF da UE 2014/53/EU.

Declarações de conformidade para os EUA
Declaração SAR
Os monofones do Telefone IP sem fio Cisco série 882x foram testados para conformidade de SAR (Specific
Absorption Rate – Taxa de absorção específica) de uso junto ao corpo, usando a configuração de presilha de
cinto/coldre fornecida com o monofone. A FCC estabeleceu os requisitos SAR de uso junto ao corpo detalhados
e também que esses requisitos sejam atendidos com o uso de presilha de cinto/coldre específicos fornecidos
com o monofone. Outras presilhas de cinto/coldre ou acessórios similares não foram testados e podem não
estar em conformidade, portanto devem ser evitados.

Informações de exposição à RF
O módulo de rádio foi avaliado para se encontrar em conformidade com os requisitos definidos em CFR 47
Seções 2.1091, 2.1093 e 15.247 (b) (4) referente a Exposição de RF dos dispositivos de radiofrequência. Esse
modelo atende aos requisitos governamentais aplicáveis para exposição a ondas de radiofrequência.
ESTE DISPOSITIVO ATENDE OS LIMITES CONFORME REFERIDO NA NORMA ISED RSS-102 R5
PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO
Seu dispositivo Telefone IP sem fio Cisco série 882x inclui um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado
para não exceder os limites (não controlados) da população em geral para exposição a ondas de rádio (campos
eletromagnéticos de radiofrequência) conforme indicado na norma RSS-102 que faz referência à Health
Canada Safety Code 6 e incluir uma margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de
todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.
Desse modo, os sistemas são desenvolvidos para serem operados de forma a evitar que o usuário final tenha
contato com as antenas. Recomenda-se a instalação do sistema em um local onde as antenas possam permanecer
pelo menos a uma distância mínima do usuário, conforme especificado nas diretrizes regulamentares destinadas
a reduzir a exposição geral do usuário ou do operador.
O dispositivo foi testado e está em conformidade com os regulamentos aplicáveis como parte do processo de
certificação do aparelho de rádio.
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SAR máximo para esse modelo e condições em que foi registrado
SAR para cabeça

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

SAR junto ao corpo

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Esse telefone sem fio contém um transceptor de rádio. O transceptor de rádio e a antena foram projetados
para atender aos requisitos de emissão de RF para exposição humana, conforme especificado pela FCC, bem
como por outras agências de outros países. Essas orientações foram desenvolvidas pela indústria com base
na diretriz da Organização Mundial da Saúde (OMS). Esses padrões industriais foram desenvolvidos para
incluir margens de segurança adicionais, a fim de assegurar que o usuário seja exposto à menor quantidade
de radiação de RF.
O transceptor de rádio utiliza um tipo de radiação sem ionização, em comparação a uma radiação ionizada,
como uma onda de raio X.
O padrão de exposição para esses dispositivos faz referência a uma unidade de medida conhecida como SAR.
O limite conforme definido pela FCC é 1,6 W/kg. Os testes para esse nível de emissão são feitos em um
laboratório independente que emprega métodos de teste e posições operacionais analisados pela FCC e outras
agências.
Antes de ser colocado no mercado, o produto foi testado e certificado de acordo com as regulamentações da
FCC para verificar se o produto não excedia os requisitos SAR da FCC.
Informações adicionais sobre a exposição SAR e RF podem ser encontradas no site da FCC em:
http://www.fcc.gov/oet/rfsafety
Não há nenhuma prova conclusiva de que esses telefones celulares sejam ou não prejudiciais à saúde. A FDA
e muitos pesquisadores estão continuamente elaborando estudos sobre a radiação de RF e os problemas de
saúde. Informações adicionais sobre o assunto podem ser encontradas no site da FDA em: http://www.fda.gov
O Telefone IP sem fio Cisco série 882x opera em níveis de energia que são 5 a 6 vezes menores do que a
maioria dos celulares padrão, telefones PCS (Personal Communications Service) ou GSM (Global System
for Mobile Communication). Essa energia inferior, juntamente com um ciclo de trabalho de transmissão
inferior, reduz a exposição do usuário aos campos de RF.
Há diversos métodos sugeridos para reduzir a exposição para o usuário. Entre estes incluem:
1. O uso de um monofone com viva-voz aumenta a distância entre a antena e a cabeça do usuário.
2. Orientar a antena para longe do usuário.
Mais informações podem ser obtidas na seguinte documentação:
• Artigos técnicos sobre segurança de RF e rádio com espectro espalhado de sistemas Cisco no seguinte
local: http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/witc/ao340ap/prodlit/rfhr_wi.htm
• Boletim 56 da FCC: Questions and Answers about Biological Effects and Potential Hazards of Radio
Frequency Electromagnetic Fields (Perguntas e respostas sobre efeitos biológicos e potenciais riscos de
campos eletromagnéticos de radiofrequência)
• Boletim 65 da FCC: Evaluating Compliance with the FCC guidelines for Human Exposure to Radio
Frequency Electromagnetic Fields (Avaliação de conformidade com as diretrizes da FCC para exposição
humana a campos eletromagnéticos de radiofrequência)
Mais informações também podem ser obtidas nas seguintes organizações:
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• Comissão Interna de Proteção contra a Radiação Não Ionizante da Organização Mundial da Saúde em
http://www.who.int/emf
• Reino Unido, National Radiological Protection Board em http://www.nrpb.org.uk
• Cellular Telecommunications Association em http://www.wow-com.com

Conformidade de exposição à RF geral
Esse dispositivo foi avaliado e encontra-se em conformidade com os limites da ICNIRP (Comissão Internacional
de Proteção contra Radiações Não Ionizantes) para exposição humana de exposição de RF.

Dispositivo de rádio Parte 15
Cuidado

O dispositivo de rádio da Parte 15 opera sem interferência com outros dispositivos em operação nesta
frequência. Quaisquer modificações ao produto descrito que não sejam expressamente aprovadas pela
Cisco, incluindo o uso de antenas que não sejam da Cisco, poderão anular a autonomia do usuário em
operar este dispositivo.

Declarações de conformidade para o Canadá
Este dispositivo está em conformidade com os padrões RSS de dispensa de licença da Indústria do Canadá.
A operação está sujeita às seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferência; e (2) este
dispositivo deve aceitar qualquer interferência, inclusive aquelas que possam causar a operação indesejável
do dispositivo. A privacidade das comunicações pode não ser garantida ao usar esse telefone.
Este produto atende as especificações técnicas canadenses de inovação, ciência e desenvolvimento econômico
aplicáveis.
Avis de Conformité Canadien
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSSd’Industry Canada. Le fonctionnement
de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce
périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non
souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce
téléphone.
Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicablesd'Innovation, Sciences et
Développement économique Canada.

Declaração de exposição à RF canadense
ESTE DISPOSITIVO ATENDE OS LIMITES CONFORME REFERIDO NA NORMA ISED RSS-102 R5
PARA EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO
Seu dispositivo inclui um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado para não exceder os limites (não
controlados) da população em geral para exposição a ondas de rádio (campos eletromagnéticos de
radiofrequência) conforme indicado na norma RSS-102 que faz referência à Health Canada Safety Code 6 e
incluir uma margem de segurança substancial projetada para garantir a segurança de todas as pessoas,
independentemente da idade e do estado de saúde.
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Desse modo, os sistemas são desenvolvidos para serem operados de forma a evitar que o usuário final tenha
contato com as antenas. Recomenda-se a instalação do sistema em um local onde as antenas possam permanecer
pelo menos a uma distância mínima do usuário, conforme especificado nas diretrizes regulamentares destinadas
a reduzir a exposição geral do usuário ou do operador.
O dispositivo foi testado e está em conformidade com os regulamentos aplicáveis como parte do processo de
certificação do aparelho de rádio.
SAR máximo para esse modelo e condições em que foi registrado
SAR para cabeça

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

SAR junto ao corpo

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne
CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION
À DES ONDES RADIO
Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites
applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes
radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de
référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes
conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.
En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur
final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins
une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui
sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.
Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus
de certification radio.
DAS maximal pour ce modèle et conditions dans lesquelles il a été enregistré
DAS au niveau de la tête

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

DAS près du corps

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Declarações de conformidade para a Nova Zelândia
Aviso geral de PTC (Permit to Connect – Permissão para conectar)
A permissão de uma Telepermit para um item de equipamento terminal indica apenas que a Telecom aceitou
a conformidade do item com as condições mínimas para conexão de sua rede. Isso não indica nenhuma
recomendação do produto pela Telecom, nem o fornecimento de qualquer espécie de garantia. Sobretudo, não
é fornecida nenhuma garantia de que um item funcionará corretamente em todos os aspectos com outro item
do equipamento com Telepermit de marca ou modelo diferente, nem implica que qualquer produto seja
compatível com todos os serviços de rede da Telecom.
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Uso de redes IP com PSTN
O IP (Internet Protocol – Protocolo de Internet) por sua natureza introduz um atraso em sinais de conversa,
pois cada pacote de dados é formulado e endereçado. A Telecom Access Standards recomenda que os
fornecedores, projetistas e instaladores utilizem essa tecnologia para efetuar e receber chamadas de PSTN,
consulte os requisitos do Modelo ITU E no projeto de suas redes. O objetivo geral é minimizar o atraso, a
distorção e outros problemas de transmissão, particularmente aquelas chamadas que envolvem redes celulares
e internacionais, que já sofrem atrasos excessivos.

Uso de compressão de voz por meio de PSTN
Devido ao atraso extenso já evidenciado ao efetuar chamadas de celular e de rede internacional, alguns dos
quais já são causados pelo seu uso de tecnologia de compressão de voz. A Telecom Access Standards somente
aprovará tecnologia de voz G711 para uso no PSTN. G711 é uma “técnica de codificação de conversa
instantânea” enquanto que G729 e todos os variantes são considerados “quase instantâneos”, pois introduzem
o atraso adicional ao sinal de conversa.

Cancelamento de eco
Dispositivos de cancelamento de eco normalmente não são exigidos na PSTN da Telecom, pois os atrasos
geográficos são aceitáveis quando a perda de retorno CPE é mantida dentro dos limites da Telepermit.
Entretanto, essas redes privadas que usam tecnologia VoIP (Voice-over-IP) são obrigadas a fornecer
cancelamento de eco para todas as chamadas de voz. O efeito combinado de atraso de conversa de áudio/VoIP
e atraso de roteamento IP pode impor que o tempo de cancelamento de eco seja de 64 mS.
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Declarações de conformidade para Taiwan
Declaração de aviso de DGT

Declaração de conformidade para a Argentina
Advertencia
No utilizar una fuente de alimentación con caracteristícas distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

Declarações de conformidade para o Brasil
Art. 6º - 506
Este equipamento é um dispositivo de tipo secundário, ou seja, não é protegido contra interferência prejudicial,
mesmo se a interferência for causada por um dispositivo do mesmo tipo, e também não pode causar nenhuma
interferência a dispositivos do tipo primário.
Para obter mais informações, acesse a URL: http://www.anatel.gov.br
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Proteção e segurança do produto
Declaração de conformidade para Cingapura

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial,
mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.
Site Anatel: http://www.anatel.gov.br
Resolução n. 303/2002 e n. 533/2009
Este produto foi homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução
n. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção
específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as
resoluções n. 303/2002 e n. 533/2009.
Resoluções n. 303/2002 e n. 533/2009
Este produto foi homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução
n. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção
específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as
resoluções n. 303/2002 e n. 533/2009.
Modelo

Número do certificado

8821

03114-17-01086

8821-EX

03114-17-01086

Declaração de conformidade para Cingapura

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.
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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Proteção e segurança do produto
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Informações online importantes
End User License Agreement (Contrato de licença de usuário final)
O Contrato de licença do usuário final (EULA) encontra-se aqui: https://www.cisco.com/go/eula
Conformidade de regulamentação e informações de segurança
A Conformidade de regulamentação e informações de segurança (RCSI - Regulatory Compliance and Safety
Information) encontram-se aqui:
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Sobre a tradução
A Cisco pode fornecer traduções no idioma local deste conteúdo em alguns locais. Observe
que essas traduções são fornecidas apenas para fins informativos e, se houver alguma
inconsistência, a versão em inglês deste conteúdo prevalecerá.

