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Cisco Webex Room Phone
O Cisco Webex Room Phone fornece uma experiência de trabalho de colaboração para espaços de reunião e
salas de reunião. Você pode usar o telefone para efetuar chamadas, compartilhar informações e colaborar
durante as reuniões. Conecte uma tela de vídeo para colaborar com todos na sala.

O dispositivo tem dois estados — Ativado e parcialmente ativado. Quando o dispositivo ficar ocioso por dois
minutos, ele entrará no estado parcialmente ativado.

O dispositivo é ativado quando você toca na tela LCD ou recebe uma chamada ou uma notificação de reunião.

O telefone tem uma linha que suporta até duas chamadas. Ele usa quatro microfones internos com cobertura
de 360 graus permitindo que as pessoas te ouçam a uma distância de até 3 m (10 pés).

Para usar o Cisco Webex Room Phone em uma sala grande, considere usar os dois microfones de expansão
com fio. Esses microfones acessórios expandem sua cobertura para 6,1 m x 10m (20 x 34 pés) e até 22 pessoas.
Para obter melhores resultados, recomendamos que coloque os microfones entre 0,91 m (3 pés) e 2,1 m (7
pés) de distância do telefone.
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Recomendamos que você conecte o telefone a uma tela de exibição HDMI para aproveitar todos os benefícios
do dispositivo. Use somente os cabos HDMI incluídos para se conectar a uma tela HDMI ou a um laptop.
Não use nenhum outro cabo ou adaptador.

Observação

Figura 1: Cisco Webex Room Phone

Informações novas e modificadas
Você pode usar as informações das seguintes seções para entender o que foi alterado no documento. Cada
seção contém as principais alterações.

Informações novas e alteradas da versão da nuvem 2020-12-04
As informações a seguir são novas ou foram alteradas para 2020-12-04 a795c48041.
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Tabela 1: Informações novas e alteradas para 2020-12-04 a795c48041

ComentárioConteúdo novo e alteradoRecurso

Permite que você economize
energia e prolongue a vida útil de
seus dispositivos.

Disponível para Chamada do
Unified CM com hub de controle e
Cisco Webex Calling com Hub de
controle.

Implantar emCiscoWebex Control
Hub

Modo de standby, na página 14

Instalar seu telefone

Atualizações de firmware do
telefone

Suporte a HDMI e CEC

Os usuários podem adiar ou iniciar
uma atualização do firmware no
telefone.

Implantar emCiscoWebex Control
Hub

Atualizações de firmware do
telefone

Aprimoramentos de atualização do
firmware

Permite que você realize uma
redefinição das configurações de
fábrica do telefone sem fazer login
no telefone.

Realizar uma redefinição manual
das configurações de fábrica

Redefinição manual das
configurações de fábrica

Permite bloquear configurações
específicas para que os usuários não
possam alterá-las.

Disponível para Chamada do
Unified CM com hub de controle e
Cisco Webex Calling com Hub de
controle.

Bloquear as configurações do
dispositivo

Configurações de bloqueio

Ajuda você a solucionar problemas
de conexão do Webex.

Disponível para Chamada do
Unified CM com hub de controle e
Cisco Webex Calling com Hub de
controle.

Exibir informações de
conectividade do Webex

Informações de conectividade do
Webex

Permite usar o telefone como um
dispositivo compartilhado ou como
seu telefone fixo pessoal.

Disponível para Chamada do
Unified CM com hub de controle e
Cisco Webex Calling com Hub de
controle.

Modos do telefone, na página 5Modo compartilhado e Modo
pessoal
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Botões e equipamento
O Cisco Webex Room Phone tem vários botões e recursos de hardware que permitem acesso às funções do
telefone.

Use as figuras a seguir para identificar os botões do telefone e os itens de hardware.

Figura 2: Cisco Webex Room Phone Visão Superior

Figura 3: Cisco Webex Room PhoneVista traseira

A tabela a seguir descreve os recursos de hardware no Cisco Webex Room Phone.
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Tabela 2: Cisco Webex Room Phone Botões e equipamento

ObjetivoRecurso de hardware

Indica estados de chamada:

• Verde, aceso — Chamada ativa

• Verde, intermitente — Chamada recebida

• Verde, pulsando — Chamada em espera

• Vermelho, aceso — Chamada com som desativado

1. Barra de LED

O cabo do microfone de expansão com fio é conectado à porta.2. Porta do microfone de
expansão

Liga e desliga o microfone. Quando silenciar o microfone, a barra de LED
acende em vermelho.

Se você silenciar o telefone, os microfones de expansão com fio também
silenciarão.

3. Mudo

Ajusta o volume do alto-falante e silencia uma chamada recebida.

4. Volume

Exibe o Discar, o Compartilhar, o Reuniões e o

Ingressar no Webex. Você verá apenas os recursos configurados.

5. Tela de início

Indica quando o dispositivo está no Modo de espera.6. LED de Standby

Conecta o telefone ao computador.7. Porta HDMI-in

Conecta o telefone à rede.8. Porta LAN

Conecta o telefone à tela HDMI externa.9. Porta HDMI-out

Modos do telefone
Depende da configuração da rede, mas você pode usar o Cisco Webex Room Phone em um dos dois modos:

• Modo compartilhado — Para pessoas que compartilham um espaço de trabalho ou uma sala de reunião.
O nome do seu espaço de trabalho é exibido no canto superior esquerdo do seu telefone. O calendário
de reuniões mostra as reuniões do Webex para o seu espaço de trabalho.

O modo compartilhado é o padrão e está disponível para todos.
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• Modo pessoal — Para pessoas que possuem espaços de trabalho dedicados e precisam de um telefone
comercial pessoal. Você vê seu nome no canto superior esquerdo do seu telefone. O calendário de reuniões
exibe suas reuniões pessoais do Webex.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar. Se o Modo pessoal estiver
disponível, você o ativará nas configurações do Cisco Webex em https://settings.webex.com/.

Ícones da tela inicial
A tela inicial do Cisco Webex Room Phone facilita o acesso aos seus recursos.

A disponibilidade dos recursos baseia-se na forma como o telefone se conecta à rede. Se você não vir um
ícone na tela inicial, o recurso não estará disponível para você.

Use os seguintes números para identificar os ícones da tela inicial.

Figura 4: Cisco Webex Room Phone Tela inicial

A tabela a seguir descreve os recursos da tela inicial.
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Tabela 3: Cisco Webex Room Phone Ícones da tela inicial

ObjetivoÍcone

Toque em Compartilhar para compartilhar informações em uma tela de
exibição HDMI. Selecione uma das seguintes opções:

• Compartilhar por meio do seu aplicativo Webex — Compartilhe
conteúdo do seu aplicativo Cisco Webex na sua tela de vídeo.

• Compartilhar como convidado — Compartilhe informações sem um
aplicativo Webex ou uma conta Webex.

• Compartilhar por cabo — Compartilhe informações por um cabo
HDMI.

1. Compartilhar

Toque em reuniões para exibir uma lista das reuniões do WebEx
programadas ou para participar de uma reunião em seu calendário.2. Reuniões

Toque no canto superior esquerdo da tela do telefonepara ajustar o brilho
da tela ou acessar o menu configurações do telefone.

O status do telefone também é exibido aqui. Um indica que o telefone
não está funcionando e requer atenção de um administrador.

3. Canto superior esquerdo da
tela do telefone.

Toque emDiscarpara efetuar uma chamada ou exibir uma lista de chamadas
recentes.4. Discar

Toque em Ingressar no Webex para ingressar em uma reunião do Webex.
5. Ingressar no Webex

Especificações físicas e do ambiente operacional
A tabela a seguir mostra as especificações físicas e do ambiente operacional do Cisco Webex Room Phone.

Para obter mais informações, consulte a Cisco Webex Room PhoneFolha de dados (https://www.cisco.com/
c/en/us/products/collaboration-endpoints/webex-room-phone/datasheet-listing.html).

Tabela 4: Especificações físicas e operacionais

Valor ou intervaloEspecificação

0° a 40°CTemperatura de operação

De 10% a 90% (sem condensação)Umidade relativa de operação

14° a 140°F (–10° a 60°C)Temperatura de armazenamento

278 mm (10,9 pol.)Duração

278 mm (10,9 pol.)Largura

61,3 mm (2,4 pol.)Altura
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Valor ou intervaloEspecificação

1,809 kg (3,98 lb)Peso

IEEE PoE Classe 3 por meio de um injetor PoE. O
telefone é compatível com ambos os switch blades
IEEE 802.3af e 802.3at e suporta o Cisco Discovery
Protocol e o Link Layer Discovery Protocol – Power
over Ethernet (LLDP-PoE).

Energia

Inicialização seguraFunções de segurança

Dois cabos HDMI são fornecidos com o telefone. Um
cabo de 3 metros (9,84 pés) para entrada HDMI e um
cabo de 8 metros (26,24 pés) para saída HDMI.

Cabos

A especificação Ethernet pressupõe que o
comprimento máximo do cabo entre cada telefone e
o switch seja de 100 metros (330 pés).

Requisitos de distância

Codecs suportados
Cisco Webex Room Phonesuporta os seguintes codecs:

• G.711 A-law

• G.711 mu-law

• G.722

• G.729a/G.729ab

• Opus

Protocolos de rede
O Cisco Webex Room Phone 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 5: Protocolos de rede compatíveis no Cisco Webex Room Phone

Notas de usoObjetivoProtocolo de rede

O telefone usa o CDP para comunicar informações,
como uma ID de VLAN auxiliar, de acordo com os
detalhes do gerenciamento de energia, e informações
de configuração de QoS (Qualidade de serviço) com
o switch Cisco Catalyst.

O CDP é um protocolo de
descoberta de dispositivo que
é executado em todos os
equipamentos fabricados pela
Cisco.

Um dispositivo pode usar o
CDP para anunciar sua
existência para outros
dispositivos e receber
informações sobre outros
dispositivos na rede.

CDP (Cisco Discovery
Protocol)

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 configurações compatíveis
do DHCP, consulte a documentação da sua versão
específica do Cisco Unified Communications
Manager.

Se não for possível usar a opção 150, use
a opção 66 do DHCP.

Observação

O DHCP aloca e atribui
dinamicamente um endereço
IP aos dispositivos de rede.

O DHCP permite conectar o
telefone na rede e fazer com
que ele funcione sem a
necessidade de atribuir
manualmente um endereço
IP ou configurar parâmetros
de rede adicionais.

Protocolo de
Configuração Dinâmica
de Host (DHCP)

Os telefones usam o HTTP para serviços XML,
provisionamento, atualização e solução de
problemas.

OHTTP é o protocolo padrão
para transferência de
informações emovimentação
de documentos pela Internet
e Web.

Protocolo HTTP

Aplicativos da Web com suporte a HTTP e HTTPS
têm dois URLs configurados. Os telefones que
suportam HTTPS devem escolher o URL HTTPS.

Um ícone de cadeado será exibido ao usuário se a
conexão com o serviço for via HTTPS.

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

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

O telefone implementa o padrão IEEE 802.1X por
meio de suporte para os seguintes métodos de
autenticação: EAP-FAST e EAP-TLS.

O padrão IEEE 802.1X
define um controle de acesso
baseado em cliente-servidor
e o protocolo de autenticação
que restringe a conexão com
uma LAN por meio de portas
que podem ser acessadas
publicamente por clientes não
autorizados.

Até que o cliente seja
autenticado, o controle de
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 802.1x

Para se comunicar com IP, os dispositivos de rede
devem ter um endereço IP, uma sub-rede e um
gateway atribuídos.

As identificações de endereços IP, sub-redes e
gateways 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 são compatíveis com o endereço IPv6.
Para obter mais informações, consulte a
documentação da sua versão específica do Cisco
Unified Communications Manager.

IP é um protocolo de troca de
mensagens que envia pacotes
pela rede.

Protocolo IP

O telefone é compatível com o LLDP na porta do
PC.

O LLDP é um protocolo de
descoberta de rede
padronizado (semelhante ao
CDP) que é compatível com
alguns dispositivos Cisco e
de terceiros.

LLDP (Link Layer
Discovery Protocol)
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Notas de usoObjetivoProtocolo de rede

O telefone é compatível com oLLDP-MEDna porta
do SW para comunicar informações como:

• Configuração da VLAN de voz

• Descoberta de dispositivo

• Gerenciamento de energia

• Gerenciamento de estoque

Para obter mais informações sobre o suporte ao
LLDP-MED, consulte o white paper sobre o
LLDP-MED e o Cisco Discovery Protocol em:
https://www.cisco.com/en/US/technologies/tk652/
tk701/technologies_white_
paper0900aecd804cd46d.html

O LLDP-MED é uma
extensão do padrão LLDP
desenvolvido para produtos
de voz.

LLDP-MED (LinkLayer
Discovery
Protocol-Media Endpoint
Devices)

Os telefones usam o protocolo RTP para enviar e
receber tráfego de voz em tempo real de outros
telefones e gateways.

O RTP é um protocolo
padrão para transporte de
dados em tempo real, como
voz e vídeo interativos por
redes de dados.

Real-Time Transport
Protocol (RTP)

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

RTCP (Real-Time
Control Protocol)

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

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.

Protocolo SDP
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Notas de usoObjetivoProtocolo de rede

Como outros protocolos VoIP, o SIP é designado
para atender às funções de sinalização e
gerenciamento de sessão em uma rede de telefonia
de pacote. A sinalização permite que as informações
de chamada sejam transmitidas para além da rede.
O gerenciamento de sessão permite controlar os
atributos de uma chamada de ponta a ponta.

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.

SIP (Session Initiation
Protocol)

Os telefones usam SRTP para criptografia de mídia.O SRTP é uma extensão do
Perfil de áudio/vídeo RTP
(Real-Time Protocol) e
garante a integridade dos
pacotes de RTP e RTCP
(Real-TimeControl Protocol)
fornecendo autenticação,
integridade e criptografia de
pacotes de mídia entre dois
dispositivos.

Protocolo SRTP (Secure
Real-Time Transfer)

Os telefones usam o TCP para se conectar ao Cisco
Unified Communications Manager e acessar os
serviços XML.

O TCP é um protocolo de
transporte orientado por
conexão.

Protocolo TCP

Quando a segurança é implementada, os telefones
usam o protocolo TLS ao se registrarem com
segurança no Cisco Unified Communications
Manager. Para obter mais informações, consulte a
documentação da sua versão específica do Cisco
Unified Communications Manager.

O TLS é um protocolo
padrão para proteger e
autenticar comunicações.

Segurança da camada de
transporte (TLS)

O TFTP exige um servidor TFTP na sua rede, que
pode ser identificado automaticamente do 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 da rede no telefone.

Para obter mais informações, consulte a
documentação da sua versão específica do Cisco
Unified Communications Manager.

O TFTP permite transferir
arquivos pela rede.

No telefone, o TFTP permite
obter um arquivo de
configuração específico ao
tipo de telefone.

Protocolo de
Transferência Trivial de
Arquivo (TFTP)

O UDP é usado somente para fluxos RTP. A
sinalização SIP nos telefones não suporta o UDP.

O UDP é um protocolo de
troca de mensagens sem
conexão para entrega de
pacotes de dados.

Protocolo UDP (User
Datagram Protocol)
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Idiomas Oferecidos
Seu dispositivo suporta os seguintes idiomas:

• Chinês (China)

• Chinês (Taiwan)

• Holandês

• Inglês (americano)

• Inglês (Reino Unido)

• Francês (França)

• Francês (Canadá)

• Alemão

• Italiano

• Japonês

• Coreano

• Português (Brasil)

• Português (Portugal)

• Russo

• Espanhol (Espanha)

• Espanhol (América Latina)

• Sueco

Comportamentodotelefoneemmomentosdecongestionamento
da rede

• Tarefas administrativas, como verificação de porta interna ou verificação de segurança

• Ataques que ocorrem na rede, como o Ataque de negação de serviço

Interrupção de energia
O seu acesso aos serviços de emergência através do telefone requer que o telefone receba energia. Se ocorrer
uma interrupção da energia, o serviço ou a discagem para o serviço de chamadas de emergência não funcionará
até a energia ser restaurada. Se ocorrer uma falha ou interrupção da energia, talvez seja necessário redefinir
ou reconfigurar o equipamento antes de poder usar o serviço ou a discagem para o serviço de chamadas de
emergência.
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Modo de standby
Quando você não utiliza o telefone por vários minutos, ele entra noModo de standby para economizar energia
e para prolongar a vida útil do dispositivo. O dispositivo e a tela de vídeo HDMI entram nesse modo.

Este recurso estará disponível apenas se o administrador o configurar.

O Modo de espera tem três etapas:

• Ocioso — O telefone e a tela de vídeo estão ativos, mas não estão em uso.

• Semiativo — Se a sinalização digital estiver Este recurso estará disponível apenas se o administrador o
configurar., você verá os anúncios ou as notificações da sua empresa na tela de vídeo. Caso contrário,
você verá uma solicitação para tocar na tela do telefone ou iniciar uma atividade.

• Suspensão — O telefone e a tela de vídeo ficam escuros. O LED do Modo de espera acende em branco.

Dependendo da configuração do telefone, ele entrará noModo de espera se ocorrer uma das seguintes condições:

• Não há chamadas recebidas por dois minutos ou o touchscreen LCD não foi tocado por dois minutos

• Nenhuma reunião agendada nos próximos 30 minutos

• Nenhum dispositivo emparelhado

Em Chamada do Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) com Cisco Webex Control Hub e
Cisco Webex Calling com Hub de controle, os administradores configuram esse recurso em Hub de Controle
com o parâmetro Modo de espera.

Mas, para Chamada do Cisco Unified Communications Manager (Unified CM), esse recurso está incluído no
firmware do telefone e não requer configuração.

Limpar o Cisco Webex Room Phone
Para limpar o Cisco Webex Room Phone, use apenas um pano limpo e seco no telefone e na tela do telefone.
Não aplique líquidos nem pós diretamente no telefone. Assim como em todos os aparelhos eletrônicos que
não são à prova de intempéries, líquidos e pós podem danificar os componentes e causar falhas.

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

Documentação do Cisco Webex Room Phone
Consulte as publicações que são específicas ao seu idioma e sistema de controle de chamadas. Navegue até
o seguinte URL de documentação:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/webex-room-phone/
tsd-products-support-series-home.html
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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

Cisco Webex Help Center
Para obter artigos de suporte para produtos Cisco Webex, acesse o seguinte URL:

https://help.webex.com/

Documentação do Cisco Hosted Collaboration Service
Consulte o Guia de documentação do Cisco Hosted Collaboration Solution e outras publicações que são
específicas de sua versão do Cisco Hosted Collaboration Solution. Navegue no seguinte URL:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/hosted-collaboration-solution-hcs/
tsd-products-support-series-home.html

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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