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Visão geral da implantação
Você pode facilmente implantar e configurar o Cisco Webex Room Phone. Conecte o telefone à sua rede,
aguarde a inicialização do dispositivo e insira suas informações quando solicitadas. Se o processo de ativação
não se iniciar sozinho, insira suas informações manualmente.

Recomendamos que você conecte o telefone a uma tela de exibição HDMI para aproveitar todos os benefícios
do dispositivo. Use apenas os cabos HDMI incluídos quando se conectar a uma tela HDMI ou a um computador.
Não use nenhum outro cabo ou adaptadores.

Observação

O Cisco Webex Room Phone suporta estas opções de controle de chamadas:

• Chamada do Cisco Unified Communications Manager (Unified CM)—Use o Unified CM para controle
de chamadas e gerenciamento de dispositivos. Adicione o telefone ao Unified CM e ative seus recursos
e serviços.

• Chamada do Unified CM com hub de controle—Use o Unified CM para controle de chamadas e o Cisco
Webex Control Hub para gerenciamento de dispositivos. Adicione o telefone ao Unified CM, crie um
Ambientes de trabalho em Cisco Webex Control Hub e gere seu código de ativação.
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• Cisco Webex Calling com Hub de controle— Use o Hub de controle para gerenciar seu dispositivo e
para provisionar controle de chamadas ao Webex Calling. Crie um Ambientes de trabalho em Cisco
Webex Control Hub e gere seu código de ativação.

Use o conector para Cisco Webex Device para implantação em massa no Cisco Webex Control Hub. Use a
Bulk Administration Tool (BAT) para implantação em massa no Cisco Unified Communications Manager
(Unified CM).

A tabela a seguir lista os recursos disponíveis com cada opção.

Tabela 1: Cisco Webex Room Phone Recursos

DescriçãoChamada do
Unified CM com
hub de controle

Cisco Webex
Calling com Hub
de controle

Chamada do
Unified CM

Funções

Permite que os usuários
compartilhem conteúdo de uma tela
de laptop para o telefone com um
cabo HDMI durante uma reunião.

SimSimNãoCompartilhamento por cabo — Em
chamada ou reunião

Permite que os usuários
compartilhem conteúdo de uma tela
de laptop com o cabo HDMI.

SimSimSimCompartilhamento por cabo — De
fora da chamada ou da reunião

Permite que os usuários vejam
Webex Meetings programadas e
ingressem com um único toque.

SimSimNãoCalendário e umOne Button to Push

Permite que os usuários efetuem uma
chamada com facilidade.

Histórico de chamadas — Lista as
últimas 25 chamadas; selecione na
lista.

Discagem preditiva—Àmedida que
você digita um número de telefone
ou pesquisa a lista de endereços, os
resultados mudam para corresponder
à sua consulta.

SimSimSimHistórico de chamadas e discagem
preditiva
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DescriçãoChamada do
Unified CM com
hub de controle

Cisco Webex
Calling com Hub
de controle

Chamada do
Unified CM

Funções

Permite que os usuários participem
de uma experiência aprimorada do
Cisco Webex Meetings com os
seguintes recursos:

• Notificações de reunião — O
usuário recebe uma notificação
antes que a reunião inicie.

• Lobby — Os participantes
aguardam o início da reunião
em um lobby virtual.

• Lista de participantes — Uma
lista de pessoas presentes.

• Alto-falante ativo — Quando
um participante fala, o ícone
acende.

SimSimNãoExperiência aprimorada do Cisco
Webex Meetings

Permite aos usuários agendar e
participar de reuniões do Microsoft
Teams.

Não há suporte para um
botão para apertar no
Chamada doUnified CM.

Observação

SimSimSimIntegração de vídeo do CiscoWebex
para Microsoft Teams

Permite que o usuário veja conteúdo
personalizado em uma tela de
exibição HDMI, como os anúncios
da empresa.

SimSimNãoSinalização digital

Permite ao usuário ligar para um
colega a partir de uma lista de
endereços da empresa.

SimSimNãoDiretório

Permite que o usuário compartilhe o
conteúdo sem uma conta Cisco
Webex.

SimSimNãoCompartilhar como convidado

Permite ao usuário colocar uma
chamada ativa em espera e, em
seguida, retomar a chamada quando
estiver pronto.

SimNãoSimColocar em espera e retomar

Permite ao usuário conectar um
telefone a um aplicativo Cisco
Webex.

SimSimNãoEmparelhamento por proximidade
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DescriçãoChamada do
Unified CM com
hub de controle

Cisco Webex
Calling com Hub
de controle

Chamada do
Unified CM

Funções

Permite ao usuário colaborar com
colegas de trabalho compartilhando
informações sem seu cabo HDMI.

SimSimNãoCompartilhamento sem fio com seu
aplicativo Cisco Webex

Tópicos relacionados
Implantar em Cisco Webex Control Hub, na página 7
Implantar no Cisco Unified Communications Manager, na página 8
Instalar seu telefone
Implantação para Chamada do Unified CM com hub de controle, na página 9

Cisco Webex Device Connector
O Cisco Webex Device Connector é uma parte leve do software que você pode usar em sua organização
gerenciada pelo Control Hub para automatizar as tarefas relacionadas a dispositivos. Use a ferramenta quando
estiver:

• Implantando dispositivos Webex na nuvem.

• Fornecendo recursos de nuvem para dispositivos registrados no local em sua organização gerenciada
pelo Control Hub.

O software fornece um link de local para nuvem ou de nuvem para local, dependendo dos requisitos do
dispositivo e dos recursos que você deseja usar. Você recebe o software do Control Hub e o instala em um
dispositivo Windows ou Mac ou em uma máquina virtual na rede que pode acessar o ambiente local e os
dispositivos propriamente ditos.

O Cisco Webex Device Connector é o método preferencial para implantação em massa.

Para obter mais informações, consulte https://help.webex.com/en-us/383gbd/
Cisco-Webex-Device-Connector#id_120649

Requisitos de rede
Antes de implementar o Cisco Webex Room Phone, confirme se sua rede atende aos critérios mínimos de
hardware e requisitos de configuração.

Cisco Unified Communications Manager Requisitos de rede
Antes de implantar o Cisco Webex Room Phone, verifique se o telefone pode acessar seu Cisco Unified
Communications Manager (Unified CM). Para obter informações e uma lista de verificação para instalar e
configurar sua rede, consulte a documentação da sua versão específica do Unified CM.

O Cisco Webex Room Phone exige no mínimo 2 Mbps de largura de banda para se registrar por meio do
Unified CM. Considere este requisito de largura de banda ao configurar sua Qualidade do serviço (QoS). Para
obter mais informações, consulte Designs de rede de referência da solução (SRND) do Cisco Collaboration
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System 12.x ou posterior (https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/collab12/
collab12.html).

Webex Requisitos de rede de serviços
Antes de instalar o Cisco Webex Room Phone para o Cisco Webex Control Hub, assegure-se de que seu
ambiente atenda aos critérios mínimos de hardware e à configuração. Para obter informações sobre como
configurar e configurar sua rede, consulte Requisitos de rede para os serviços do Webex Teams
(https://help.webex.com/en-us/WBX000028782/Network-Requirements-for-Webex-Teams-Services).

Teste de rede do Cisco Webex
Você pode usar a ferramenta de teste de rede do Cisco Webex para testar sua conexão de rede. A ferramenta
está localizada em https://mediatest.webex.com. Ela testa os seguintes atributos de rede:

• Conectividade TCP

• Atraso de TCP

• Velocidade de download de TCP

• Velocidade de upload de TCP

• Conectividade UDP

• Atraso de UDP

• Taxa de perda de UDP

Instalar seu telefone
Ao conectar o Cisco Webex Room Phone à sua rede, você começa o processo de inicialização do telefone. O
telefone é ligado e a tela de inicialização é exibida.

Se você usar um injetor de energia, monitore a luz indicadora do injetor para ver o status da rede. Uma luz
verde estável significa uma conexão IEEE 802.3 válida na carga de energia necessária. Uma luz amarela
intermitente significa um dispositivo de fonte de alimentação inválido. Uma luz verde intermitente significa
que o injetor não detecta a carga de energia.

Para obter mais informações, consulte o documento Cisco Webex Room PhoneIntrodução fornecido com o
telefone.

Antes de Iniciar

Escolha a fonte de alimentação que atenda às suas necessidades:

• Power over Ethernet (PoE) — Para administradores que exigem uma fonte de alimentação consistente,
mas só querem um cabo único. Verifique se sua porta RJ-45 suporta PoE.

• Ethernet com um injetor de energia Cisco Aironet ou não PoE — Para administradores que precisam de
uma fonte de energia eficiente e que têm espaço para outro cabo.
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Localize os cabos HDMI de tela que foram fornecidos com o seu dispositivo. Os cabos são codificados por
cor para facilitar a identificação e correspondem às presilhas coloridas nas portas do telefone. O cabo de tela
de 8 metros (26 pés) tem uma presilha vermelha na ponta. O cabo do computador de 3 metros (9,8 pés) tem
uma presilha azul na ponta.

Se você usar o modo de espera, observe as seguintes limitações:

• O modo de espera requer o Consumer Electronics Control (CEC) para conectar seu dispositivo a uma
porta de exibição que seja compatível com HDMI-CEC.

• Algumas telas de vídeo HDMI são compatíveis com HDMI-CEC, mas não com o Modo de standby.

• Não implante um hub de rede entre sua tela de exibição e o dispositivo.

• Você talvez precise ativar Modo de standby na tela de exibição e definir as configurações de recurso no
Cisco Webex Control Hub.

Observação

Procedimento

Etapa 1 Conecte o telefone à rede.

• Se você usar PoE:

1. Conecte o cabo Ethernet à porta LAN.

2. Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet à porta RJ-45 na parte de trás do telefone.

• Se você não usar PoE:

1. Conecte o cabo de alimentação do injetor de energia Cisco Aironet a uma tomada elétrica.

2. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação ao injetor.

3. Conecte uma extremidade do cabo Ethernet à porta LAN e a outra extremidade à porta DATA INdo
injetor.

4. Conecte a porta RJ-45 na parte de trás do telefone à porta DATA & POWER OUT do injetor.

Etapa 2 Conecte o cabo HDMI de tela à porta da tela do seu telefone.
Etapa 3 Conecte o cabo HDMI de tela à porta HDMI na sua tela de vídeo.
Etapa 4 Conecte o cabo HDMI de computador à porta do computador do seu telefone.
Etapa 5 Conecte o cabo HDMI de computador à porta HDMI do computador.

Tópicos relacionados
Implantar no Cisco Unified Communications Manager, na página 8
Configuração específica do produto
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Implantar em Cisco Webex Control Hub
Implantar Cisco Webex Room Phone no Cisco Webex Control Hubpara Cisco Webex Calling com Hub de
controle ou para Chamada do Unified CM com hub de controle.

Antes de Iniciar

Se você usar um firewall, confirme que o telefone pode alcançar Cisco Webex Control Hub. Se o firewall

bloquear o telefone, o dispositivo não poderá ser ativado e um será exibido na tela do telefone. Esse tipo
de erro de conexão não aparece no registro de mensagens de status.

Procedimento

ObjetivoComando ou Ação

Configura o Unified CM para registro do
telefone e adiciona funções e serviços. Esta

(Opcional) Adicione seu telefone ao Cisco
Unified Communications Manager (Unified
CM). Configure seus recursos e serviços.

Etapa 1

etapa é somente para Chamada do Unified CM
com hub de controle implantação.

Configura o Hub de ControleAmbientes de
trabalho para o telefone e permite que o

Crie um Ambientes de trabalho, adicione seu
calendário e adicione seu serviço de chamadas.
Gere um código de ativação.

Etapa 2

telefone se registre assim que se conectar à
rede.

Selecione a opção serviço de chamadas que
corresponde ao seu modelo de implantação:

• Chamada gratuita—Selecione essa opção
para Chamada do Unified CM com hub
de controle.

• Cisco Webex Calling com Hub de
controle— Selecione essa opção para
Webex Calling.

Você também pode adicionar o serviço de
calendário. Essa é uma etapa opcional, mas
muitos usuários acham esse recurso útil.

Permite que o telefone ligue e inicie o processo
de registro.

Conecte o telefone à rede e deixe-o ligar.Etapa 3

Se você fizer a implantação manualmente,
poderá definir as configurações de IPv4, DNS,
VLAN ou proxy.

(Opcional) Defina suas configurações de rede.Etapa 4

Seu serviço de chamadas é sua opção de
chamada. Toque em Cisco Webex.

Selecione o serviço de chamadas.Etapa 5

Verifique se o seu telefone tem permissão para
se registrar no servidor.

Insira o código de ativação.Etapa 6
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ObjetivoComando ou Ação

Atualiza o firmware do telefone para a versão
mais recente. Toque em Adiar para fazer a
atualização mais tarde.

Aguarde 30 segundos para que a atualização
do firmware do telefone comece.

Etapa 7

Permite que você defina seu fuso horário no
telefone. Se o telefone se conectar a uma tela

Personalizar sua exibição.Etapa 8

de exibição, ajuste a imagem para que ela fique
nítida.

Isso só se aplica para implantação no Chamada
do Unified CM com hub de controle. Toque
em Cisco UCM.

Selecione o serviço de chamadas.Etapa 9

Tópicos relacionados
Instalar seu telefone, na página 5
Crie um Ambientes de trabalho e adicione serviços
Instalar seu telefone
Definir as configurações de rede, na página 10
Adicionar um serviço, na página 10
Personalize seu dispositivo
Gerar um novo código de ativação
Status da rede, na página 12

Implantar no Cisco Unified Communications Manager
Implante o telefone no Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) se desejar que o Unified CM
administre o controle e o processamento de chamadas.

Antes de Iniciar

Instale o pacote de dispositivos apropriado e uma versão de firmware atual antes de implantar o telefone. Se
você não instalar o pacote de dispositivo, ocorrerá falha ao registrar o dispositivo.

Consulte a Matriz de compatibilidade do pacote de dispositivos do Cisco Unified Communications Manager
para obter informações sobre o pacote de dispositivos mais recente do Cisco Unified CommunicationsManager
(https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_
cucm-device-package-compatibility-matrix/.html).

Para obter mais informações sobre versões de firmware, consulte Notas de versão do Cisco Webex Room
Phone localizadas em https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/webex-room-phone/
products-release-notes-list.html

Para obter mais informações sobre a configuração do telefone no Cisco Unified Communications Manager,
consulte o capítulo "Gerenciar telefone" doGuia de administração do Cisco Unified Communications Manager
para sua versão do Cisco Unified Communications Manager (https://www.cisco.com/c/en/us/support/
unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html).
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Procedimento

ObjetivoComando ou Ação

Configura o Unified CM para o registro do
telefone e adiciona seus recursos e serviços.

Adicionar e configurar o telefone no Unified
CM.

Etapa 1

Permite que o telefone ligue e inicie as etapas
de configuração do telefone para implantação.

Conectar o telefone à rede.Etapa 2

Essa é uma etapa opcional. Alguns
administradores implantam manualmente e

Defina as configurações de Ethernet.Etapa 3

podem definir as configurações de IPv4, DNS,
VLAN ou proxy, se necessário.

O serviço de chamadas para implantação do
Unified CM é o UCM Calling. Esta etapa
configura o seu telefone para o Unified CM.

Selecione o serviço de chamadas.Etapa 4

Permite que o telefone seja registrado usando
seu Unified CM. Digite o endereço IP TFTP
do Unified CM.

Configure o endereço do seu servidor.Etapa 5

Tópicos relacionados
Adicionar manualmente um Cisco Webex Room Phone ao Cisco Unified Communications Manager
Instalar seu telefone, na página 5
Instalar seu telefone
Definir as configurações de rede, na página 10
Adicionar um serviço, na página 10
Status da rede, na página 12

Implantação para Chamada do Unified CM com hub de controle
Chamada do Unified CM com hub de controle combina a implantação no local com os recursos baseados na
NuvemCisco. Você usa o CiscoUnified CommunicationsManager (Unified CM) para controle e gerenciamento
de chamadas, incluindo DNS e pools de dispositivos. Mas você usa o Cisco Webex Control Hub para ativar
recursos baseados em nuvem, como sinalização digital e integração de calendário.

Para integrar o telefone, você implanta no Cisco Webex Control Hub e no Unified CM. Como etapa final,
você adiciona outro serviço ao seu telefone.

Tópicos relacionados
Visão geral da implantação, na página 1
Implantar em Cisco Webex Control Hub, na página 7
Implantar no Cisco Unified Communications Manager, na página 8
Adicionar um serviço, na página 10
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Adicionar um serviço
Adicione um segundo serviço se você estiver implantando para Chamada doUnified CM com hub de controle.
Também é possível alterar o serviço, caso você tenha adicionado um incorreto.

Um ao lado de um serviço de chamadas indica um erro. Um indica um serviço de chamadas funcional.

Antes de Iniciar

Dependendo da implantação, você pode precisar de um dos seguintes:

• Seu código de ativação — Para se registrar pelo Cisco Webex Control Hub.

• Seu endereço IP do servidor TFTP — Para implantação manual no Cisco Unified Communications
Manager.

Procedimento

Etapa 1 Toque no canto superior esquerdo da tela do seu telefone.
Etapa 2 Toque em Configurações > Ativação do dispositivo .
Etapa 3 Toque em um serviço de chamadas.

• Cisco Webex— Selecione essa opção para Cisco Webex Calling com Hub de controle.
• Cisco UCM— Selecione essa opção para Cisco Unified Communications Manager (Unified CM)
chamando ou para Chamada do Unified CM com hub de controle.

Tópicos relacionados
Implantar em Cisco Webex Control Hub, na página 7
Implantar no Cisco Unified Communications Manager, na página 8

Definir as configurações de rede
Você pode configurar as definições de rede do telefone a partir do menu de inicialização ao implantar o
dispositivo. Se necessário, você pode definir as configurações de IPv4, DNS, VLAN ou proxy após a
implantação. Por exemplo, você pode configurar um endereço IP estático ou um host de proxy.

A tabela a seguir descreve os campos do menu de configurações de rede.
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Tabela 2: Menu de configuração de rede

DescriçãoTipoEntrada

Permite que você ative ou desative o DHCP.

Com o DHCP definido como ativado, o servidor DHCP
atribui o endereço IP.

Com o DHCP definido como desativado, você atribui o
endereço IP.

Desativado

Ativado (Padrão)

Usando DHCP

O endereço IP do telefone.

Se você atribuir um endereço IP com esta opção, também
deverá atribuir uma máscara de sub-rede, um Sistema de
Nomes de Domínio (DNS) e um roteador padrão. Veja as
opções de máscara de sub-rede e roteador padrão nesta
tabela.

StringEndereço IPv4

Os endereços IP para a máscara de sub-rede, se a sua rede
tiver uma sub-rede e usar uma bitmask para identificar o
prefixo de roteamento.

StringMáscara de sub-rede

O endereço IP para o roteador que atua como host de
encaminhamento para outras redes.

StringGateway

O nome do Sistema de Nomes de Domínio (DNS) no qual o
telefone reside.

StringNome do domínio DNS

O endereço IP do servidor DNS 1.StringEndereço DNS 1

O endereço IP do servidor DNS 2.StringEndereço DNS 2

O endereço IP do servidor DNS 3.StringEndereço DNS 3

A Rede Local Virtual (VLAN) configurada em um switch
Cisco Catalyst.

Automática (padrão)

Manual

Desligado

VLAN

O endereço IP do servidor proxy.

Configure o servidor proxy antes de definir as configurações
do dispositivo.

Desativada (padrão)Proxy

A porta atribuída no host proxy.StringPorta do proxy

O nome de usuário administrativo necessário para autenticação
no host de proxy.

StringNome de usuário

A senha administrativa necessária para autenticação no host
de proxy.

StringSenha

Quando ativado, o telefone usa a autenticação 802.1X para
solicitar e obter acesso à rede.

AlternarUsar IEEE 802.1X
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Procedimento

Etapa 1 Toque no canto superior esquerdo da tela do telefone.
Etapa 2 Toque em Configurações na lista de opções do menu.
Etapa 3 Role para baixo e toque em Conexão de rede.
Etapa 4 Toque em Abrir configurações de Ethernet e revise ou altere as configurações de rede.
Etapa 5 Reinicialize o telefone após definir as configurações.

Tópicos relacionados
Implantar em Cisco Webex Control Hub, na página 7
Implantar no Cisco Unified Communications Manager, na página 8

Status da rede
O status da rede é exibido na parte superior da tela de conexão da rede no telefone e mostra se o seu dispositivo
pode se conectar à rede. Use a tabela a seguir para solucionar problemas de sua conexão de rede.

Tabela 3: Status da rede

NotasSignificadoStatus

O telefone está conectado à sua rede.O telefone tem um endereço IP.Rede conectada.

Problemas de rede ou de conectividade não são exibidos
no registro de mensagens de status.

O telefone não tem um endereço IP.Rede desconectada.

—O telefone recupera o endereço IP.Reconectando rede.

Se ocorrer um erro de DNS, você verá um na tela
inicial.

Os erros de DNS não são exibidos no registro de
mensagens de status.

Falta um endereço de Sistema de
Nomes de Domínio (DNS) no
telefone. Se disponível, o telefone
usará o primeiro DNS e nome de
domínio disponíveis.

DNS não configurado.

O registro de mensagens de status mostra 802.1 x como
ativada ou desativada.

O telefone falha na autenticação
802.1 x.

Falha na autenticação 802.1x.

—O endereço IPv4 configurado não é
exclusivo ou o endereço IPv4 do
servidor DHCP não é exclusivo.

Endereço IPv4 duplicado.

Tópicos relacionados
Implantar em Cisco Webex Control Hub, na página 7
Implantar no Cisco Unified Communications Manager, na página 8
Definir as configurações de rede, na página 10
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Acessar os registros do dispositivo no modo AP
Se o seu dispositivo perder o endereço IP ou se houver falha na conexão com a rede, ele entrará no modo de
ponto de acesso hospedado (AP). Esse modo permite que você faça o download dos registros do dispositivo
na página da Web do dispositivo. Use os registros para solucionar seu problema de rede.

Procedimento

Etapa 1 Toque no canto superior esquerdo da tela do telefone.
Etapa 2 Toque em Configurações na lista de opções do menu.
Etapa 3 Navegue em Problemas e diagnósticos. Anote o URL e as informações de login.
Etapa 4 Abra um navegador da Web e insira seu URL e informações de login.

Tópicos relacionados
Implantar em Cisco Webex Control Hub, na página 7
Implantar no Cisco Unified Communications Manager, na página 8
Status da rede, na página 12

Instalar microfones de expansão com fio
O telefone é compatível com um kit opcional com dois microfones de expansão com fio. Você pode estender
os microfones até 2,13 m (7 pés) de distância do telefone. 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.

Procedimento

Etapa 1 Conecte a extremidade do cabo do microfone à porta lateral do telefone.
Etapa 2 Estenda o cabo do microfone para a posição desejada.

A figura a seguir mostra a instalação de um microfone de expansão com fio.
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Figura 1: Instalação de microfones de expansão com fio

Solução de problemas da implantação
Você pode facilmente implantar e configurar o Cisco Webex Room Phone. Mas se tiver problemas com a
ativação do dispositivo, use as informações na tabela a seguir para ajudá-lo.

Tabela 4: Possíveis problemas de implantação

NotasSoluçãoMotivoCenário

—Toque no ponto
vermelho e configure
um serviço de
chamadas.

Um ponto vermelho indica
um problema com o
serviço de chamadas.

Um é exibido no canto superior esquerdo da tela
de início do telefone.

Esse tipo de erro de
conexão não aparece no
log de mensagens de
status.

Verifique se o
dispositivo se conecta
a uma porta aberta no
roteador.

Se você implantar para
Cisco Webex Calling com
Hub de controleou
Chamada do Unified CM
com hub de controle, um
firewall pode bloquear sua
conexão com o Cisco
Webex Control Hub.

Um é exibido no canto superior esquerdo da tela
de início do telefone.

Esse tipo de erro de
conexão não aparece no
registro demensagens de
status.

Insira um endereço
DNS nas
configurações de rede.

O telefone requer um
endereço DNS (Domain
Name System).

Um é exibido no canto superior esquerdo da tela
de início.
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NotasSoluçãoMotivoCenário

—Verifique se há uma
configuração do
servidor DHCP ou
configure um IP
estático.

O dispositivo requer um
endereço IP do DHCP.

A seguinte mensagem de status é exibida em
mensagens de status:
UTC dhclient-script: W: eth0 => received
reason: STOP

Tópicos relacionados
Adicionar um serviço, na página 10
Definir as configurações de rede, na página 10
Implantar em Cisco Webex Control Hub, na página 7
Implantar no Cisco Unified Communications Manager, na página 8
Acessar os registros do dispositivo no modo AP, na página 13
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