
Telefone para Conferências SIP 
Avaya B179 
Guia do usuário
PORTUGUÊS

16-603918PT Issue 3

Dec 2011



2

Telefone para Conferências SIP Avaya B179  Guia do usuário

© 2011 Avaya Inc.
Todos os direitos reservados.

Notice
While reasonable efforts have been made to ensure that the information in this document is complete and 
accurate at the time of printing, Avaya assumes no liability for any errors. Avaya reserves the right to make 
changes and corrections to the information in this document without the obligation to notify any person or 
organization of such changes.

Documentation disclaimer
Avaya shall not be responsible for any modifications, additions, or deletions to the original published version 
of this documentation unless such modifications, additions, or deletions were performed by Avaya. End User 
agree to indemnify and hold harmless Avaya, Avaya’s agents, servants and employees against all claims, 
lawsuits, demands and judgments arising out of, or in connection with, subsequent modifications, additions 
or deletions to this documentation, to the extent made by End User.

Link disclaimer
Avaya is not responsible for the contents or reliability of any linked Web sites referenced within this site or 
documentation(s) provided by Avaya. Avaya is not responsible for the accuracy of any information, statement 
or content provided on these sites and does not necessarily endorse the products, services, or information 
described or offered within them. Avaya does not guarantee that these links will work all the time and has no 
control over the availability of the linked pages.

Warranty
Avaya provides a limited warranty on this product. Refer to your sales agreement to establish the terms 
of the limited warranty. In addition, Avaya’s standard warranty language, as well as information regarding 
support for this product, while under warranty, is available to Avaya customers and other parties through the 
Avaya Support Web site: http:/www.avaya.com/support. Please note that if you acquired the product from an 
authorized Avaya reseller outside of the United States and Canada, the warranty is provided to you by said 
Avaya reseller and not by Avaya.

Licenses
THE SOFTWARE LICENSE TERMS AVAILABLE ON THE AVAYA WEBSITE, HTTP://SUPPORT.AVAYA.COM/
LICENSEINFO/ ARE APPLICABLE TO ANYONE WHO DOWNLOADS, USES AND/OR INSTALLS AVAYA 
SOFTWARE, PURCHASED FROM AVAYA INC., ANY AVAYA AFFILIATE, OR AN AUTHORIZED AVAYA 
RESELLER (AS APPLICABLE) UNDER A COMMERCIAL AGREEMENT WITH AVAYA OR AN AUTHORIZED 
AVAYA RESELLER. UNLESS OTHERWISE AGREED TO BY AVAYA IN WRITING, AVAYA DOES NOT EXTEND 
THIS LICENSE IF THE SOFTWARE WAS OBTAINED FROM ANYONE OTHER THAN AVAYA, AN AVAYA 
AFFILIATE OR AN AVAYA AUTHORIZED RESELLER, AND AVAYA RESERVES THE RIGHT TO TAKE LEGAL 
ACTION AGAINST YOU AND ANYONE ELSE USING OR SELLING THE SOFTWARE WITHOUT A LICENSE. 
BY INSTALLING, DOWNLOADING OR USING THE SOFTWARE, OR AUTHORIZING OTHERS TO DO SO, 
YOU, ON BEHALF OF YOURSELF AND THE ENTITY FOR WHOM YOU ARE INSTALLING, DOWNLOADING 
OR USING THE SOFTWARE (HEREINAFTER REFERRED TO INTERCHANGEABLY AS “YOU” AND “END 
USER”), AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS AND CREATE A BINDING CONTRACT BETWEEN 
YOU AND AVAYA INC. OR THE APPLICABLE AVAYA AFFILIATE (“AVAYA”). 
Avaya grants End User a license within the scope of the license types described below. The applicable 
number of licenses and units of capacity for which the license is granted will be one (1), unless a different 
number of licenses or units of capacity is specified in the Documentation or other materials available to End 
User. “Designated Processor” means a single stand-alone computing device. “Server” means a Designated 
Processor that hosts a software application to be accessed by multiple users. “Software” means the 
computer programs in object code, originally licensed by Avaya and ultimately utilized by End User, whether 
as stand-alone products or pre-installed on Hardware. “Hardware” means the standard hardware originally 
sold by Avaya and ultimately utilized by End User.

License types
Concurrent User License (CU). End User may install and use the Software on multiple Designated 
Processors or one or more Servers, so long as only the licensed number of Units are accessing and using 
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the Software at any given time. A “Unit” means the unit on which Avaya, at its sole discretion, bases the 
pricing of its licenses and can be, without limitation, an agent, port or user, an e-mail or voice mail account 
in the name of a person or corporate function (e.g., webmaster or helpdesk), or a directory entry in the 
administrative database utilized by the Software that permits one user to interface with the Software. Units 
may be linked to a specific, identified Server. CPU License (CP). End User may install and use each copy of 
the Software on a number of Servers up to the number indicated by Avaya provided that the performance 
capacity of the Server(s) does not exceed the performance capacity specified for the Software. End User 
may not re-install or operate the Software on Server(s) with a larger performance capacity without Avaya’s 
prior consent and payment of an upgrade fee

Copyright
Except where expressly stated otherwise, no use should be made of materials on this site, the 
Documentation(s) and Product(s) provided by Avaya. All content on this site, the documentation(s) and the 
product(s) provided by Avaya including the selection, arrangement and design of the content is owned either 
by Avaya or its licensors and is protected by copyright and other intellectual property laws including the 
sui generis rights relating to the protection of databases. You may not modify, copy, reproduce, republish, 
upload, post, transmit or distribute in any way any content, in whole or in part, including any code and 
software. Unauthorized reproduction, transmission, dissemination, storage, and or use without the express 
written consent of Avaya can be a criminal, as well as a civil, offense under the applicable law.

Third-party components
Certain software programs or portions thereof included in the Product may contain software distributed 
under third party agreements (“Third Party Components”), which may contain terms that expand or limit 
rights to use certain portions of the Product (“Third Party Terms”). Information regarding distributed Linux 
OS source code (for those Products that have distributed the Linux OS source code), and identifying the 
copyright holders of the Third Party Components and the Third Party Terms that apply to them is available 
on the Avaya Support Web site: http://www.avaya.com/support/Copyright/.

Preventing toll fraud
“Toll fraud” is the unauthorized use of your telecommunications system by an unauthorized party (for exam-
ple, a person who is not a corporate employee, agent, subcontractor, or is not working on your company’s 
behalf). Be aware that there can be a risk of toll fraud associated with your system and that, if toll fraud 
occurs, it can result in substantial additional charges for your telecommunications services.

Avaya fraud intervention
If you suspect that you are being victimized by toll fraud and you need technical assistance or support, call 
Technical Service Center Toll Fraud Intervention Hotline at +1-800-643-2353 for the United States and 
Canada. For additional support telephone numbers, see the Avaya Support Web site: http://www.avaya.com/
support/. Suspected security vulnerabilities with Avaya products should be reported to Avaya by sending mail 
to: securityalerts@avaya.com.

Trademarks
The trademarks, logos and service marks (“Marks”) displayed in this site, the documentation(s) and 
product(s) provided by Avaya are the parties. Users are not permitted to use such Marks without prior 
written consent from Avaya or such third party which may own the Mark. Nothing contained in this site, the 
documentation(s) and product(s) should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any 
license or right in and to the Marks without the express written permission of Avaya or the applicable third 
party. Avaya is a registered trademark of Avaya Inc. All other trademarks are the property of their respective 
owners.

Downloading documents
For the most current versions of documentation, see the Avaya Support Web site: http://www.avaya.com/
support

Contact Avaya Support
Avaya provides a telephone number for you to use to report problems or to ask questions about your product. 
The support telephone number is 1-800-242-2121 in the United States. For additional support telephone 
numbers, see the Avaya Web site: http://www.avaya.com/support
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A tecnologia de áudio patenteada OmniSound® 2.0 fornece qualidade de áudio impres-
sionante para suas reuniões à distância. Áudio full-duplex via microfone hipersensitivo e 
alto-falantes avançados permite a velocidade em ambas direções. Esta qualidade de som 
de alto-falante natural é essencial para reuniões colaborativas eficazes, que mantêm todos 
envolvidos e contribuindo. 

OmniSound 2.0® também está aprimorado com recursos inovadores: A supressão de ruído 
minimiza os ruídos de fundo que causam distração, transmissão de voz por banda ampla 
com 7 kHz durante chamadas VoIP e um equalizador permitem ajustar os níveis de som 
durante as reuniões.

 Aviso!
 Não exponha o Avaya B179 a chuva ou umidade.

 Aviso!
 Não abra a caixa do Avaya B179.



1

Telefone para Conferências SIP Avaya B179  Guia do usuário

SUMÁRIO

Descrição 2
Geral ..................................................... 2
Manutenção ........................................... 2
Conexões ............................................... 2
Teclado .................................................. 4
Tela ....................................................... 5
Navegação e seleção nos menus .............. 6

Atendendo e realizando chamadas 8
Atendendo a chamadas ........................... 8
Atendendo a chamadas retidas ................. 8
Efetuando chamadas ............................... 8
Rediscando ............................................ 8
Efetuando chamadas a partir da lista 
telefônica ............................................... 9

Durante uma chamada 10
Ajustando o volume do alto-falante ..........10
Colocando chamadas em retenção 
temporária ............................................10
Finalizando chamadas ............................10
Conexão segura .....................................10

Fazendo teleconferências 11
Adicionando outra parte a uma chamada ..11
Realizando chamadas a grupos de 
conferência ...........................................11

Gerenciando linhas telefônicas 12
Selecionando conta ao discar  .................12
Alternando entre linhas durante 
teleconferências ....................................13
Desligando uma linha .............................14
Transferindo chamadas ...........................14

Perfis 15
Utilizando um perfil de usuário ...............15
Alterando o nome e a senha do perfil .......16

Lista telefônica 17
Buscando contatos ................................17
Adicionando contatos .............................17
Editando contatos ..................................17
Excluindo contatos .................................18
Excluindo todos os grupos de conferência 18
Exibindo o status da lista telefônica .........18

Lista telefônica externa (LDAP) 19
Buscar e efetuar chamada para um  
contato ................................................ 20

Guia de conferência 21
Realizando chamadas a grupos de 
conferência ...........................................21
Exibindo participantes de grupos de 
conferência .......................................... 22
Adicionando um grupo de conferência .... 22
Editando um grupo de conferência ......... 22
Excluindo um grupo de conferência ........ 23
Excluindo todos os grupos de conferência 23
Exibindo o status da guia de conferências 23

Gravação 24
Iniciando uma gravação ..........................24
Função mudo ........................................24
Retenção ..............................................24
Editando uma gravação ..........................24
Escutando uma chamada ...................... 25
Editando o nome de uma gravação ......... 25
Excluindo uma gravação ........................ 26
Excluindo todas as gravações ................. 26
Ajustando o indicador de gravação ......... 26
Exibindo o status do recurso de gravação 26

Configurações 27
Configurações básicas ........................... 27
Configurações avançadas....................... 29
Configurações durante uma chamada ..... 30
Sistema ................................................31
Verificando o status .............................. 32

Utilizando a interface da web 34
Verificando endereços de rede ............... 34
Registrando-se no Avaya B179 ............... 35
Gerenciando a lista telefônica ................ 36
Gerenciando a guia de conferência ......... 39
Verificando a lista de chamadas ..............41
Configurações básicas ........................... 42
Reiniciando o Avaya B179 ..................... 44
Verificando o status .............................. 45

IP, SIP, URI e telefonia IP 46

Especificações técnicas 48



2

Telefone para Conferências SIP Avaya B179  Guia do usuário

GERAL
O Avaya B179 é um telefone para conferências para telefonia IP que oferece um amplo 
número de recursos inovadores: 

 • Tecnologia de áudio OmniSound®.

 • Telefonia IP para telefonia flexível e barata.

 • Opção de usar duas contas simultaneamente.

 • Recursos de conferência para discagem automática de teleconferências.

 • Gerenciamento de linhas durante uma chamada (discagem para novas partes, 
criação de uma teleconferência, dividisão de uma teleconferência)

 • Recurso de gravador.

 • Interface da web para gerenciamento simples de contatos, grupos de conferência e 
configurações

 • Conexão extra de microfone para recepção mais ampla (opcional).

 • Conexão para fone de ouvido sem fio ou sistema PA (opcional).

 • Sempre atual, pode ser atualizado com funções inteligentes.

O Avaya B179 é um produto sempre atual que está constantemente evoluindo com 
novos recursos inteligentes. 

MANUTENÇÃO
Limpe o equipamento com um pano macio e seco. Jamais use líquidos.

CONEXÕES
Consulte o “Avaya B179 SIP Conference Phone - Installation and Administration Guide” 
(16-603915) para obter instruções sobre como conectar e registrar seu telefone para 
conferências. 

DESCRIÇÃO
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DESCRIÇÃO

Porta de cartão 
de memória SD

Porta para microfo-
ne de expansão

TelaAlto-falante Microfone Teclado LEDs

Porta de alimentação

Porta de bloqueio de 
segurança

Porta AUX

Porta de cabo de rede

Porta para microfone de expansão

LEDs

Piscando azul  Chamada recebida

Luz azul fixa  Chamada em andamento

Vermelho piscando  Retenção, microfone e alto-
falante desligados

Luz vermelha fixa  Mudo, microfone desligado
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TECLADO

Escrever textos
Cada botão contém letras e caracteres: mais do que os que são mostrados no botão (ver 
ilustração abaixo). Pressione o mesmo botão várias vezes para mudar para outro carac-
tere. Se houver duas letras no mesmo botão e você quiser inserir uma após a outra, é 
necessário esperar um pouco antes de inserir a segunda letra. 

Pressione  para excluir o último caractere inserido. 

DESCRIÇÃO

Botões alfanuméricos

Pressione e mantenha pressionado um botão 
por dois segundos para abrir a lista telefônica

Menu  
Menu de configurações

SETA PARA BAIXO 
 Navegação em menus 

 Exibição da lista de cha-
madasCancelar 

Não/finalizar/voltar 
Iniciar/parar 

gravação
Aumentar volume

Reduzir volume

Mudo

Retenção

OK 
Sim/confirmar escolha

Atender/conectar nova linha

Durante uma chamada: 
Pressione para chamar uma 
nova pessoa

Desligar/finalizar a linha

Conferência 
Discagem automática de 
grupos de conferência

Um pressionamento deste 
botão irá conectar todas as 
partes a uma audiocon-
ferência

Seleção de linha

SETA PARA BAIXO 
Navegação em menus 

Exibição da lista de chamadas

 Alguns aparelhos Avaya B179 têm um teclado diferente com outros símbolos. Isto não afeta as funções dos 
botões.
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DESCRIÇÃO

TELA

No gancho
Pressione  para exibir esta tela.

Fora do gancho
Pressione  para exibir esta tela.

Status da linha:

 Livre para linha (Antes do nome da conta – telefone não registrado)

 Conectado em linha (Antes do nome da conta – telefone registrado)

 Linha em espera (“RETENÇÃO” exibido na tela – todas as chamadas retidas)

 Linha (parte chamada) ocupada

 A própria linha retida por outra parte

 Gravando chamada

 Conexão segura

O texto de informações exibe um dos que seguem:

 • Número ou nome de cada linha telefônica 
(O nome será exibido se um número estiver na lista telefônica)

 • Explicação sobre o que você deve fazer (Por exemplo INTRODZ NÚMERO)

 • Status (por exemplo  quando você colocar todas as chamadas em retenção)

Data

Hora

Texto da tela (pode ser alterado)

 Registrado

 Não registrado

Nome da conta (pode ser alterado)

Duração da chamada

Hora

Texto informativo (ver abaixo) 

Linhas telefônicas (L1–L4)

Status da linha (ver abaixo)

Conexão segura (ver página 10)
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6

Menu de linhas
Pressione  para entrar e sair do menu.

Menu
Pressione  para entrar e sair do menu.

NAVEGAÇÃO E SELEÇÃO NOS MENUS
 Pressione . 

 Selecione a opção desejada no menu usando os botões de seta.

 Confirme pressionando OK para selecionar a opção marcada.

 Cancele a configuração ou volte um nível no menu pressionando .

 Saia do menu pressionando  novamente. 

 Observe que após você ter efetuado alterações em uma configuração, é necessário 
pressionar OK para ativar a configuração. 

 É possível abrir uma opção de menu diretamente, pressionando o botão numérico 
que corresponda à posição da opção do menu (por exemplo, 2 para abrir LISTA 
TELEFÔNICA e 3 para selecionar EDITAR CONTATO).

DESCRIÇÃO

Menu atual

Submenu

Opção marcada – abra pressionando o botão OK

Lista de rolagem 
(indicação de onde a opção marcada está na lista ou menu)

Lista de opções de configurações:

Configurações atuais

Opção marcada – selecione pressionando o botão OK

Lista de nomes:

Nome marcado – selecione pressionando o botão OK

Linha/número/nome

Nova linha (duas linhas se duas contas forem registradas)

Opção para criar ou dividir teleconferências
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DESCRIÇÃO

Estilo de escrita nas instruções
Nas instruções,  > DEFINIÇÕES (6) significa que você deve:

	Pressionar .

 Marque a opção DEFINIÇÕES usando os botões de seta e confirme pressionando 
OK para abrir o menu (ou pressione o botão número 6).

Da mesma maneira, Lista telefônica > Guia de conferência na interface da web significa 
que você deve selecionar Menu Lista telefônica e a guia Conferência. 

Árvore de menus

 A maneira mais simples de efetuar configurações e editar contatos é utilizando um 
PC e a interface da web do Avaya B179 (consulte a página 34).

1 2 3 4 5 6 7 8

CONF GUIDE

BASIC
SETTINGS

SETTINGS SYSTEM STATUSRECORDING

DEFAULT

PROFILE 1

PROFILE 2

PROFILE 3

PROFILE 4

PROFILES PHONE BOOK EXT. PHONE BOOK

SEARCH
CONTACT

ADD
CONTACT

EDIT
CONTACT

ERASE
CONTACT

ERASE
ALL

STATUS

SEARCH
GROUP

ADD
GROUP

EDIT
GROUP

ERASE
GROUP

ERASE
ALL

STATUS

PLAYBACK
FILE

RENAME
FILE

ERASE
FILE

ERASE
ALL

SETTINGS

STATUS

BASIC

ADVANCED

RESTART

REBOOT

FACTORY
RESET

ACCOUNTS

NETWORK

NAT
TRAVERSAL

MEDIA

TIME

DEVICE

ACCOUNTS

LANGUAGE

KEY TONE

RING LEVEL

EQUALIZER

AUX PORT

PA

TIME
FORMAT

SCREEN
TEXT

DEFAULT
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ATENDENDO A CHAMADAS
É ouvido um toque e os LEDs azuis começam a piscar.

 Pressione  para atender. 
Os LEDs exibem uma luz azul constante.

ATENDENDO A CHAMADAS RETIDAS
Se uma chamada for efetuada para o telefone de conferência durante outra chamada, 
você ouvirá um tom duplo, CHAMADA RECEBIDA será exibido na tela e os LEDs azuis 
começarão a piscar.

 Pressione  para atender. 
A chamada original será retida automaticamente.

 Pressione o botão  para conectar as chamadas. 

 Pressione  para finalizar a nova chamada e  para reconectar a chamada 
original. 

 Use o modo de linha  (Consulte a página 13) para alternar entre as chamadas. 

EFETUANDO CHAMADAS
Consulte “GERENCIANDO LINHAS TELEFÔNICAS” na página 12 sobre a seleção de 
uma conta antes de discar.

 Disque o número.

 Pressione . 
É efetuada uma chamada para o número e os LEDs exibem uma luz azul fixa. A duração da 
chamada é mostrada na tela.

Ou:

 Pressione . 

 Disque o número e pressione OK para confirmar.
É efetuada uma chamada para o número e os LEDs exibem uma luz azul fixa. A duração da 
chamada é mostrada na tela.

REDISCANDO
 Pressione um botão de seta. 

O último número que você discou aparece na tela.

 Use os botões de seta para percorrer a lista de chamadas.

 Pressione .
O número selecionado é discado. 

ATENDENDO E REALIZANDO CHAMADAS
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 É possível excluir a lista de chamadas indo até o fim da lista e pressionando OK 
quando a questão “APAGAR LISTA?” aparecer.

EFETUANDO CHAMADAS A PARTIR DA LISTA TELEFÔNICA
Vá para a página 17 para obter instruções sobre acrescentar e atualizar contatos na 
lista telefônica.

 Pressione e segure um botão numérico por dois segundos. 
A lista telefônica aparece na tela. Os nomes pré-programados aparecem em ordem alfabética, 
iniciando pela primeira letra do botão numérico. 

 Use os botões de seta para marcar o nome na agenda telefônica. 

 Pressione .
O número selecionado é discado.

 O Avaya B179 também oferece suporte a uma lista telefônica externa na forma de 
um servidor de catálogo (servidor LDAP). Leia mais na página 19.

ATENDENDO E REALIZANDO CHAMADAS
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AJUSTANDO O VOLUME DO ALTO-FALANTE
 Ajuste o volume do alto-falante usando os botões  e . 

COLOCANDO CHAMADAS EM RETENÇÃO TEMPORÁRIA

Mudo

 Pressione  para desligar o microfone. 
Os LEDs mudam de azul para vermelho. A outra parte não consegue ouvir o que você está 
dizendo. 

 Pressione  para reconectar a chamada.

Retenção

 Pressione  para reter a chamada. 
Os LEDs mudam de azul para vermelho piscando. O microfone e o alto-falante são desligados e 
a chamada é retida. 

 Pressione  para reconectar a chamada.

FINALIZANDO CHAMADAS
 Finalize a chamada pressionando .

CONEXÃO SEGURA
O Avaya B179 oferece suporte a conexões seguras de dados entre dispositivos (autenti-
cação e criptografia). Este recurso deve ser ativado pelo administrador. 

O recurso é ativado caso você veja um cadeado fechado no canto inferior direito da tela 
quando o Avaya B179 tiver uma conexão segura com o outro telefone. Se o telefone ou 
PBX para o qual você estiver ligando não oferecer suporte a conexões seguras, você 
verá um cadeado aberto na tela. Consulte a ilustração na página 5.

DURANTE UMA CHAMADA
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Vá para “GERENCIANDO LINHAS TELEFÔNICAS” na página seguinte para obter 
instruções sobre como reter uma pessoa durante uma teleconferência e outros recursos 
mais avançados.

ADICIONANDO OUTRA PARTE A UMA CHAMADA
Caso haja linhas livres, novas partes podem ser adicionadas, independente do fato de 
você ter usado o botão  ou se você estiver efetuando uma chamada normal. 

 Pressione  durante a chamada para obter um novo tom de discagem.
Chamadas em progresso são retidas.

 Disque o novo número. 

 Também é possível pressionar um botão de seta para usar a lista de chamadas ou 
usar o menu para acessar a lista telefônica.

 Pressione o botão  para mesclar todas as linhas em uma teleconferência.

REALIZANDO CHAMADAS A GRUPOS DE CONFERÊNCIA
Consulte “GUIA DE CONFERÊNCIA” na página 21 para criar e editar grupos de confe-
rência.

 Pressione o botão .

 Selecione o grupo de conferência a qual você deseja ligar e pressione OK para 
confirmar.
O Avaya B179 disca para todos os contatos do grupo.
A caixa diante do nome de uma pessoa é preenchida assim que essa pessoa atender.

FAZENDO TELECONFERÊNCIAS
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SELECIONANDO CONTA AO DISCAR 
Se tiver mais de uma conta registrada no Avaya B179, você pode usar o modo de linha 
para selecionar a conta que deseja usar para a nova chamada. 

Fazendo uma nova chamada

 Pressione .
O menu de linhas com o nome das suas contas é exibido.

 Selecione a conta que deseja usar para a nova chamada e pressione OK ou . 

 Disque o número e pressione OK para confirmar. 

Adicionando uma parte
Da mesma maneira, uma parte pode ser adicionada em uma conta selecionada para 
aquela parte durante uma chamada. 

 Pressione .
O menu de linhas com o nome das suas contas (NOVA:Xxx) e linhas que já estão ocupadas será 
exibido.

 Selecione a conta que deseja usar para a nova chamada e pressione OK ou . 
Outras chamadas são retidas.

 Disque o novo número. 

 Pressione o botão  para mesclar todas as linhas em uma teleconferência.

GERENCIANDO LINHAS TELEFÔNICAS



13

Telefone para Conferências SIP Avaya B179  Guia do usuário

ALTERNANDO ENTRE LINHAS DURANTE 
TELECONFERÊNCIAS

Conversando em particular com uma pessoa

 Pressione .
Todas as linhas são retidas.

 Alternativamente, você pode pressionar  após abrir o menu de linhas ou você 
pode selecionar DIVID CONFERÊNCIA no menu de linhas para reter as linhas. 

 Pressione .
O menu de linhas é exibido.

 Marque uma parte no menu de linhas e pressione OK ou .
A parte é reconectada à chamada. 

Alternar para outro autor de chamada
Isto supõe que você está conversando com apenas uma pessoa conforme descrito 
acima.

 Marque outra parte no menu de linhas e pressione .
A primeira parte é retida e a outra é conectada à chamada. 

Conversando com diversas partes
Isto supõe que você está conversando com apenas uma pessoa conforme descrito 
acima.

 Marque outra parte no menu de linha e pressione OK.
A primeira e a segunda partes são conectadas à chamada. 

Conversando com todas as partes

 Pressione .
Todas as partes são conectadas à chamada. 

 Uma maneira alternativa de conectar todas as linhas à chamada é selecionar FAZER 
CONFERÊNC no menu de linha. 

GERENCIANDO LINHAS TELEFÔNICAS
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DESLIGANDO UMA LINHA
Linhas individuais podem ser desconectadas de uma teleconferência. 

 Pressione .
O menu de linhas é exibido.

 Marque a linha que deseja cancelar e pressione .

TRANSFERINDO CHAMADAS
Caso você queira transferir uma chamada para outro telefone.

 Selecione  > TRANSFERIR.

 Disque o número e pressione OK para confirmar.
A chamada é transferida para o outro telefone.

 NB. Alguns PBXs não oferecem suporte a esta opção.

GERENCIANDO LINHAS TELEFÔNICAS
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O Avaya B179 oferece a opção de usar uma senha para proteger informações de conta-
tos na lista telefônica e na guia de conferência. Todos os contatos inseridos por padrão 
podem ser acessados por todos os usuários e não podem ser protegidos por senha. 
Todos os contatos inseridos pelo Admin também são exibidos no modo padrão. 

Para inserir contatos pessoais, grupos de conferência e configurações que são inaces-
síveis a outros usuários, selecione perfil de usuário e insira o código PIN para o perfil. 
Cada um dos quatro perfis de usuário pessoais abarca até 1.000 contatos e 20 grupos 
de conferência. 

As configurações que são exclusivas de cada perfil são:

 • Conta padrão (Se duas contas forem registradas)

 • Idioma

 • Nível do toque

 • Tom do teclado

 • Formato de hora

 • Equalizador

 • Texto da tela

Contatos e outras configurações são gerenciados da mesma maneira, caso você se 
registre com um perfil de usuário, à exceção de que as alterações que você efetua não 
afetam outros usuários. 

Observe que o nome do perfil de usuário e o PIN só podem ser alterados por meio da 
interface da web. O Admin tem a capacidade de alterar todos os nomes dos perfis de 
usuário e códigos PIN. 

UTILIZANDO UM PERFIL DE USUÁRIO
 Selecione  > PERFIS (1).

 Marque o perfil desejado e pressione OK.

 Insira o código PIN do perfil.

 O código padrão é 0000.

Saindo do perfil

 Selecione  > PERFIS (1).

 Pressione OK com a opção SAIR SESSÃO marcada.

PERFIS
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ALTERANDO O NOME E A SENHA DO PERFIL
 Registre-se no Avaya B179, consulte as páginas 34–35. 

 Selecione  > Básico.

 Clique no botão Editar sob o cabeçalho Perfis. 

 Insira um nome e um novo código PIN.

 Clique em Definie e salve suas configurações clickando em Salvar. 

 Tome nota do nome e do código PIN e os mantenha em local seguro. O administra-
dor tem a capacidade de redefinir as configurações.

PERFIS
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A lista telefônica do Avaya B179 pode conter até 1.000 números em cada perfil de 
usuário. Veja a página 8 para efetuar chamadas por meio da lista telefônica. 

 Vá até a página 4 para obter instruções sobre a utilização do teclado para inserir 
texto. 

BUSCANDO CONTATOS
 A maneira mais simples de buscar um contato na lista de endereços é pressionar 
um botão alfanumérico por dois segundos (consulte a página 8). Também é possível 
buscar um contato por meio do menu LISTA TELEFÔNICA. 

 Selecione  > LISTA TELEFÔNICA > PROCURAR CONT..

 Marque o contato que desejar. 

 É possível utilizar os botões de seta para pressionar um botão alfanumérico para 
pular para o primeiro nome que inicia com essa letra na lista.

 Pressione OK ou  para discar o contato selecionado,  para retornar ao menu 
LISTA TELEFÔNICA ou  para sair do menu. 

ADICIONANDO CONTATOS
 Selecione  > LISTA TELEFÔNICA > ADIC. CONT..

 Escreva o nome do contato e pressione OK para confirmar. 

 Escreva o número e pressione OK para confirmar.

 Pressione OK para adicionar outro contato ou  para sair do menu. 

EDITANDO CONTATOS
 Selecione  > LISTA TELEFÔNICA > EDITAR CONTATO.

 Marque o contato que deseja alterar. Pressione OK para confirmar.

 Efetue a alteração e pressione OK para confirmar. 

 Exclua um número ou uma letra em um nome pressionando . Caso você deseje 
cancelar a alteração que está fazendo e deixar o nome ou número como estão, 
pressione  até o menu LISTA TELEFÔNICA aparecer. 

LISTA TELEFÔNICA
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EXCLUINDO CONTATOS
 Selecione  > LISTA TELEFÔNICA > APAGAR CONT. (2,4).

 Marque o contato que você quer excluir e pressione OK.  

 Confirme se você quer mesmo excluir o contato, pressionando OK ou cancele a 
exclusão de um contato, pressionando . 

EXCLUINDO TODOS OS GRUPOS DE CONFERÊNCIA
 Selecione  > LISTA TELEFÔNICA > APAGAR TUDO (2,5).

 Confirme se você quer mesmo excluir todos os contatos pressionando OK ou cance-
le a exclusão de um contato, pressionando . 

EXIBINDO O STATUS DA LISTA TELEFÔNICA
 Selecione  > LISTA TELEFÔNICA > STATUS (2,6).

A tela indica o número de contatos que já estão armazenados, além de quantos contatos a mais 
podem ser adicionados. 

LISTA TELEFÔNICA
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LISTA TELEFÔNICA EXTERNA (LDAP)

O Avaya B179 oferece suporte a uma lista telefônica externa. Isso significa que ele 
consegue se comunicar com um servidor de catálogos segundo o LDAP (Lightweight 
Directory Access Protocol, ou protocolo leve de acesso a diretório). Para tornar acessível 
a lista telefônica externa, um administrador deve ativar e configurar a função LDAP no 
Avaya B179.

O banco de dados LDAP pode conter milhares de contatos e, por esta razão, o Avaya 
B179 apresenta uma função de busca para filtrar o conteúdo do banco de dados de 
maneira dinâmica, com base nos caracteres de pesquisa que você inserir. 

Ao encontrar o contato correto, é possível abri-lo com OK. Ao efetuar isso, é possível 
escolher para quais dos números de telefone do contato você quer ligar (por exemplo: 
trabalho, celular ou casa).

 Observe que o administrador tem a opção de configurar a função de diferentes 
formas; isso significa que pode funcionar de maneira diferente da descrita aqui. 

 O administrador pode determinar em qual campo do banco de dados os caracteres 
da pesquisa serão usados, o número de resultados que devem ser exibidos no Avaya 
B179, e as informações que devem ser exibidas (nome, empresa, departamento, 
número de telefone).

 Contate o telefone da empresa ou o gerente de rede para obter informações sobre 
como o LDAP é configurado para o Avaya B179. 

Os três primeiros contatos 
que correspondem a sua 
busca

Contato selecionado (Use 
as teclas de seta para 
percorrer a lista)

Os caracteres de busca que 
você inseriu

O número de contatos no banco 
de dados que correspondem à sua 
busca

(Se o sinal > for visível antes do 
número, significa que há mais 
contatos disponíveis, mas eles não 
são exibidos)

Lista de números de telefone 
do contato selecionado
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BUSCAR E EFETUAR CHAMADA PARA UM CONTATO
 Selecione  > EXT. LISTA TELEF. (3).

O Avaya B179 entra em contato com o banco de dados, que envia todos os contatos. Os primei-
ros 50 são exibidos no Avaya B179 (com configurações padrão). 

 Insira um ou mais caracteres de pesquisa para filtrar a lista. 
O número de resultados no banco de dados é reduzido para cada caractere inserido.

 Se o sinal > for visível antes da informação no número de resultados, significa que 
há mais contatos disponíveis, mas eles não são exibidos.

 Insira os caracteres de pesquisa até que o número de resultados seja suficientemen-
te baixo para que você encontre o contato desejado com facilidade. 

 É possível excluir um caractere incorreto com a tecla .

 Vá até a página 4 para obter instruções sobre a utilização do teclado para inserir 
texto.  

 Marque o contato que você desejar, utilizando as teclas de seta e o abra pressionan-
do OK. 

 Caso você se arrependa de sua pesquisa, é possível pressionar  para voltar para 
os resultados da busca ou  para finalizar a pesquisa. 

 Marque o número para o qual deseja discar (caso diversos números de telefone 
sejam exibidos para o contato) e pressione OK ou .
O número selecionado é discado.

LISTA TELEFÔNICA EXTERNA (LDAP)
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O guia de conferência facilita configurar chamadas com até cinco pessoas, o que inclui 
seu próprio telefone. O Avaya B179 disca automaticamente para todos os contatos do 
grupo de conferência. 

É possível criar 20 grupos de conferência em cada perfil de usuário.

Inserindo texto com o teclado
Vá até a página 4 para obter instruções sobre a utilização do teclado para inserir texto. 

REALIZANDO CHAMADAS A GRUPOS DE CONFERÊNCIA
 Pressione o botão .

 Selecione o grupo de conferência para o qual deseja ligar.

 É possível utilizar os botões de seta para pressionar um botão alfanumérico para 
pular para o primeiro nome que inicia com essa letra na lista.

 Pressione OK caso você queira ver quem está no grupo antes de efetuar a chamada.  
(Depois, pressione OK novamente ou  para fazer uma chamada.) 
Press  Diretamente se deseja fazer a chamada sem primeiro verificar quem está 
no grupo. 
O Avaya B179 disca para todos os contatos do grupo.
A caixa diante do nome de uma pessoa é preenchida assim que essa pessoa atender.

Também é possível utilizar o menu para buscar um grupo de conferência e discar para 
esse grupo. 

 Selecione  > GUIA CONF > PROCURAR GRUPO (4,1), selecione o grupo de 
conferência que você quiser e confirme pressionando OK or  da mesma maneira 
que acima.

Adicionando outra parte a uma chamada

 Pressione  durante a chamada para obter um novo tom de discagem.
Chamadas em progresso são retidas.

 Disque o novo número. 

 Também é possível pressionar um botão de seta para usar a lista de chamadas ou 
usar o menu para acessar a lista telefônica.

 Pressione o botão  para conectar as chamadas.

GUIA DE CONFERÊNCIA
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GUIA DE CONFERÊNCIA

EXIBINDO PARTICIPANTES DE GRUPOS DE CONFERÊNCIA
 Selecione  > GUIA CONF. > PROCURAR GRUPO (4,1).

 Marque o grupo desejado e pressione OK. 
Os nomes dos participantes do grupo de conferência são exibidos. 

 Pressione  para retornar ao menu GUIA DE CONFERÊNCIA ou  para sair do 
menu. Pressione OK ou  para discar para o grupo.

ADICIONANDO UM GRUPO DE CONFERÊNCIA
 Selecione  > GUIA CONF. > ADIC. GRUPO (4,2). 

 Insira um nome de grupo e pressione OK para confirmar. 

 Pressione OK para inserir a primeira pessoa. 

 Escreva o nome da primeira pessoa e pressione OK para confirmar. Insira o número 
e pressione OK para confirmar.

 Pressione OK para adicionar outra pessoa e repita as etapas acima. 

 Conclua pressionando .

EDITANDO UM GRUPO DE CONFERÊNCIA
 Selecione  > GUIA CONF. > EDITAR GRUPO (4,3).

Aqui, é possível alterar o nome de um grupo de conferência, adicionar ou excluir uma 
pessoa de um grupo e alterar o nome e o telefone de uma pessoa.  

 Marque sua escolha de opção no menu utilizando o botão de seta e pressione OK 
para confirmar. 
Os nomes dos grupos de conferência são exibidos. 

 Marque o grupo que você quer alterar e pressione OK para confirmar.

 Marque a pessoa que você quer alterar e pressione OK para confirmar.

 Efetue a alteração e pressione OK para confirmar. 

 Exclua um número ou uma letra em um nome pressionando . Caso você deseje 
cancelar a alteração que está fazendo e deixar o nome ou número como estão, 
pressione  até o menu GUIA DE CONFERÊNCIA aparecer. 
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EXCLUINDO UM GRUPO DE CONFERÊNCIA
 Selecione  > GUIA CONF. > APAGAR GRUPO (4,4).

 Marque o grupo que você quer excluir e pressione OK.  

 Confirme se você quer mesmo excluir o grupo, pressionando OK ou cancele a 
exclusão de um grupo, pressionando . 

EXCLUINDO TODOS OS GRUPOS DE CONFERÊNCIA
 Selecione  > GUIA CONF. > APAGAR TUDO (4,5).

 Confirme se você quer mesmo excluir todos os grupos pressionando OK ou cancele 
a exclusão de um grupo pressionando . 

EXIBINDO O STATUS DA GUIA DE CONFERÊNCIAS
 Selecione  > GUIA CONF. > STATUS (4,6).

A tela indica o número de grupos de conferência que já estão armazenados, além de 
quantos grupos a mais podem ser adicionados. 

GUIA DE CONFERÊNCIA
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É possível gravar uma teleconferência em um cartão de memória SD (Secure Digital) 
para que você possa escutá-la mais tarde. É possível gravar uma chamada em anda-
mento e usar o Avaya B179 como um ditafone.

Um símbolo piscando aparece na tela durante a gravação. Ouve-se um bipe curto a 
cada 20 segundos, para que todas as partes da conferência saibam que ela está sendo 
gravada. O bipe pode ser desativado (consulte a página 26).

A chamada gravada é salva no cartão de memória. O documento é nomeado de acordo 
com a hora em que a gravação tiver começado (por exemplo, 14-35-01.wav) e é salvo 
em uma pasta com a data atual. Este nome pode ser alterado após o fim da gravação.

INICIANDO UMA GRAVAÇÃO
Lembre-se de notificar todas as partes da chamada antes de começar a gravar.

 Pressione o botão  por dois segundos e pressione OK para confirmar. 
O símbolo de gravação pisca na tela.

FUNÇÃO MUDO
 Pressione o botão  durante uma chamada para desligar o microfone. 

Os LEDs mudam de azul para vermelho. 
A outra parte não conseguirá ouvir o que você estiver dizendo e apenas a parte que recebeu a 
chamada é gravada.

RETENÇÃO
 Pressione  durante a chamada para reter a chamada.

Os LEDs mudam de azul para vermelho piscando. 
O microfone e o alto-falante são desligados e a chamada é retida. Nenhuma parte será gravada. 

EDITANDO UMA GRAVAÇÃO
 Pressione o botão  por dois segundos e pressione OK para confirmar. 

O símbolo de gravação não é mais exibido na tela.

 Caso você esteja gravando uma chamada e ela for finalizada, você será questionado 
se quer parar a gravação.

GRAVAÇÃO
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ESCUTANDO UMA CHAMADA
É possível escutar uma teleconferência gravada em seu Avaya B179 ou em um compu-
tador usando um leitor de cartão de memória SD. As gravações são salvas em formato 
wav e podem ser executadas em seu reprodutor escolhido. Escutando gravações no 
Avaya B179:

 Selecione  > GRAVAÇÕES > REPRODUZR FICH (5,1).

 Marque a pasta que você queira (data) e pressione OK para confirmar.
Uma lista de todas as gravações da data especificada é exibida. Nomes, data, hora e extensão 
são exibidos para cada gravação. 

 Marque a gravação que você quiser e comece a reprodução pressionando OK.

Ajustando o volume do alto-falante

 Aumente o volume usando o botão  e reduza-o usando .

Pausar reprodução

 Pause a reprodução pressionando OK. 

 Reinicie a reprodução pressionando OK novamente.

Avançar na gravação durante a reprodução

 Avance na gravação pressionando a seta para baixo ou a retroceda pressionando a 
seta para cima. 

 A gravação avança cerca de 10 segundos sempre que você pressionar o botão.

Parar a reprodução

 Pare a reprodução pressionando .

EDITANDO O NOME DE UMA GRAVAÇÃO
 Por padrão, a gravação é nomeada com a hora em que a gravação começou. 

 Selecione  > GRAVAÇÕES > RENOM ARQUIVO (5,2).

 Marque a pasta que quiser e pressione OK para confirmar.

 Marque a gravação a ser editada e pressione OK.

 Efetue a alteração e pressione OK para confirmar.

 Exclua um número ou uma letra em um nome pressionando . 

Caso você queira cancelar a alteração que está fazendo e deixar o nome ou número 
como estão, pressione  diversas vezes até o menu RENOM ARQUIVO aparecer. 

GRAVAÇÃO
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EXCLUINDO UMA GRAVAÇÃO
 Selecione  > GRAVAÇÕES > APAGR ARQUIVO (5,3).

 Marque a pasta desejada e pressione OK.

 Marque a gravação a ser excluída e pressione OK.

 Confirme se você realmente quer excluir a gravação pressionando OK novamente, ou 
cancele a exclusão de uma gravação pressionando .

EXCLUINDO TODAS AS GRAVAÇÕES
 Selecione  > GRAVAÇÕES > APAGAR TODOS (5,4).Confirme se você realmente 

quer excluir todas as gravações pressionando OK novamente, ou cancele a exclusão 
de uma gravação, pressionando .

AJUSTANDO O INDICADOR DE GRAVAÇÃO
Ouve-se um bipe curto a cada 20 segundos, para que todas as partes da conferência 
saibam que ela está sendo gravada. Este recurso pode ser desativado.

 Selecione  > GRAVAÇÕES > DEFINIÇÕES (5,5).

 Selecione sua escolha e pressione OK para confirmar.

EXIBINDO O STATUS DO RECURSO DE GRAVAÇÃO
 Selecione  > GRAVAÇÕES > STATUS (5,6).

A tela indica o número de gravações, a extensão total de chamadas gravadas e quantas horas 
de tempo de gravação faltam antes de preencher o cartão de memória.

GRAVAÇÃO
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O Avaya B179 tem dois grupos de configurações: Básico e Avançado. É necessário 
inserir o Admin. Código PIN para acessar as configurações avançadas. 

 A maneira mais simples de efetuar configurações e usar um PC e a interface da web 
do Avaya B179 (consulte a página 34).

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

Selecione a conta padrão
Se o telefone tem duas contas registradas, você pode escolher uma delas como padrão.

 Selecione  > DEFINIÇÕES > BÁSICO > CONTAS (6,1,1).

 Selecione CONTA 1 ou CONTA 2 e pressione OK para confirmar.
O nome da conta é exibido. NÃO CONFIGURADO será exibido se a conta selecionada não 
estiver registrada. 

Seleção de idiomas

 Selecione  > DEFINIÇÕES > BÁSICO > IDIOMA (6,1,2).

 Selecione o idioma que quiser e pressione OK para confirmar.

Desativando tons de teclado
É possível selecionar se quer ou não que um tom seja ouvido ao pressionar um botão. 
Observe que esta configuração não afeta o tom que você ouve ao discar um número no 
modo de chamada. 

 Selecione  > DEFINIÇÕES > BÁSICO > TOM TECLA (6,1,3).

 Selecione sua escolha e pressione OK para confirmar.

Ajustando o volume do nível de toque

 Selecione  > DEFINIÇÕES > BÁSICO > NÍVEL DE TOQUE (6,1,4).

 Selecione sua escolha e pressione OK para confirmar.

 Há seis níveis de volume, mais um modo silencioso. Você ouvirá o toque para cada 
nível selecionado. Caso você selecione o modo silencioso, um LED no telefone pisca 
quando uma chamada for recebida. 

Ajustando o som (equalizador)
A reprodução do som pode ser ajustada segundo a frequência desejada (SUAVE, 
NEUTRO e AGUDO). 

 Selecione  > DEFINIÇÕES > BÁSICO > EQUALIZADOR (6,1,5).

 Selecione sua escolha e pressione OK para confirmar.

CONFIGURAÇÕES
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DEFINIÇÕES

Configurações ao conectar equipamento externo (Aux)
O Avaya B179 pode ser conectado a um fone de ouvido sem fio ou a um sistema PA 
externo. É necessária uma caixa de interface PA opcional para conexão de sistema PA.

 Selecione  > DEFINIÇÕES > BÁSICO > PORT AUXILIAR (6,1,6).

 Selecione a opção PA para ativar os recursos de misturador externo de microfone e 
sistema PA. 

 Não selecione a opção PA a menos que um sistema PA esteja conectado. Esta 
opção desativa o microfone interno e os alto-falantes internos. A opção FONE DE 
OUVIDO pode ser selecionada independente de um fone de ouvido estar conectado. 

Configurações para sistema PA externo
Parte-se do pressuposto de que a opção PA foi ativada no menu anterior antes de fazer 
essas configurações. 

 Selecione  > DEFINIÇÕES > BÁSICO > PA (6,1,7).

 Selecione MIC INTERNO e pressione OK para alternar entre ligado (caixa sombrea-
da) e desligado. 

 Para garantir a qualidade máxima de áudio, não use o microfone interno e os 
microfones externos conectados pela caixa da interface PA ao mesmo tempo.

 Somente o microfone interno é desligado. Quaisquer microfones externos conecta-
dos ao Avaya B179 ainda estão ativados.

 Selecione ALTIFAL INTERNO e pressione OK para alternar entre ligado (caixa 
sombreada) e desligado. 

 Para garantir a qualidade máxima de áudio, não use o alto-falante interno e os alto-
falantes externos conectados pela caixa da interface PA ao mesmo tempo. 

Formato de hora
A data e a hora podem apenas ser definidas pelo Admin. A hora, em geral, é obtida de 
um servidor de hora. O formato de hora tem as opções de 12 e de 24 horas.

 Selecione  > DEFINIÇÕES > BÁSICO > FORMATO DE HORA (6,1,8).

 Selecione sua escolha e pressione OK para confirmar.
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Alterando o texto da tela
O texto na tela pode ser alterado quando o Avaya B179 estiver no gancho. 

 Selecione  > DEFINIÇÕES > BÁSICO > TEXTO DO MONITOR (6,1,9).

 Exclua o texto atual utilizando  e insira seu novo texto. Pressione OK para confir-
mar.

Redefinindo
Isto redefine todas as definições de usuário do perfil de usuário mostrado para as defi-
nições de padrão de fábrica. A lista telefônica, o guia de conferência e todas as configu-
rações básicas são redefinidas. Definições de conta, rede e SIP não são redefinidas.

 Selecione  > DEFINIÇÕES > BÁSICO > PADRÃO.

 Confirme se você realmente quer redefinir as configurações, pressionando OK 
novamente, ou cancele o procedimento de redefinição, pressionando .

CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS
Somente o Admin. consegue efetuar essas configurações. Consulte “Instalação e 
administração do Avaya B179”. 

DEFINIÇÕES
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DEFINIÇÕES

CONFIGURAÇÕES DURANTE UMA CHAMADA
Os menus FONE DE OUVIDO/PA, LISTA TELEFÔNICA, TRANSFERIR e EQUALIZADOR 
podem ser acessados durante uma chamada e são exibidos quando o botão  for 
pressionado. A primeira opção é FONE DE OUVIDO ou PA, dependendo de PA estar 
ativado ou não. 

 Essas configurações de FONE E OUVIDO/PA somente podem ser acessadas quando 
uma chamada for conectada. 

Desligue os alto-falantes internos ao utilizar um fone de ouvido
 O PA não deve ser ativado ao usar a opção de menu FONE DE OUVIDO.  

É possível usar um fone de ouvido sem fio se uma pessoa precisar se afastar do 
telefone de conferência (por exemplo, durante um seminário ou apresentação).  Os 
alto-falantes internos podem ser desligados temporariamente se você quiser usar o 
Avaya B179 como telefone pessoal com um fone de ouvido. 

 Selecione  > FONE DE OUVIDO.

 Selecione SIM à pergunta “ALTO-FAL DESLIGADO?”.

 Os alto-falantes se ativam automaticamente quando a chamada é finalizada.

Ajustando o volume do microfone do sistema PA
 O PA não deve ser ativado ao usar a opção de menu PA.  

 Selecione  > PA > MONITOR DE PA.

 Ajuste o volume do microfone a partir do misturador, de modo que o nível na tela 
esteja em cerca de 10 a 12 ao falar em um tom normal.

Ajustando a calibração do PA manualmente
É possível calibrar o desempenho duplex do telefone de conferências quando ele estiver 
conectado a um sistema PA. O nível de calibração pode ser definido automaticamente 
pelo Avaya B179 ou ajustado manualmente para qualquer valor entre 0 e 5 (0 sendo 
duplex cheio). 

• Aumente a calibração se a parte remota experimentar a interferência de ecos. 

• Reduza a calibração se a parte remota experimentar baixo duplex; por exemplo, sua 
voz emudece ou fica cortada quando a outra parte está falando.

 A posição dos microfones e alto-falantes do sistema PA e as configurações do 
amplificador podem afetar o desempenho total do duplex. 
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 Selecione  > PA > CALIBRAÇÃO.

 AUTO é a configuração padrão e é recomendada na maioria dos casos. O número 
exibido entre parênteses é o valor de calibração medido.

 Selecione diferentes níveis e compare a qualidade do áudio para atingir sua configura-
ção preferida. 

 NB. É necessário solicitar que a pessoa para quem você está ligando avalie o efeito 
dos ajustes que você faz.

SISTEMA
O menu do sistema pode ser usado para reinicializações e redefinições manuais.

Reiniciando a programação do telefone
Este procedimento reinicia o telefone, o que leva cerca de dois minutos. 

 Selecione  > SISTEMA > REINIC (7,1).

 Confirme se você realmente quer reiniciar, pressionando OK novamente, ou cancele 
a reinicialização, pressionando .

Reiniciando o telefone
Isto reinicia o aplicativo do telefone, o que leva menos de 30 segundos. 

 Selecione  > SISTEMA > REINICIAR (7,2).

 Confirme se você realmente quer reiniciar, pressionando OK novamente, ou cancele 
a reinicialização, pressionando .

Restaurar para as configurações de fábrica
Esta opção restaura totalmente o Avaya B179 para as configurações de fábrica. Todas 
as configurações são excluídas, até mesmo códigos PIN e contas registradas. De outro 
modo, um código PIN é necessário para o Admin. 

 Selecione  > SISTEMA > RESTAURAR CONFIG.FÁBRICA (7,3).

 Insira o código PIN para o Admin e pressione OK.

 Confirme se você realmente quer reiniciar pressionando OK novamente, ou cancele 
a reinicialização pressionando .

DEFINIÇÕES
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DEFINIÇÕES

VERIFICANDO O STATUS
O menu de status pode ser usado para resolução de problemas. Somente o adminis-
trador consegue alterar essas configurações. Consulte “Telefone para Conferências SIP 
Avaya B179 - Guia de instalação e administração” para uma explicação das configura-
ções.

Conta 1
Para verificar as configurações de conta para a conta SIP 1.

 Selecione  > STATUS > CONTAS > CONTA 1 (8,1,1).
Isto mostra o status de:
- NOME DE CONTA
- STATUS
- REGISTAR
- ID DE SIP
- NOME AUT.
- ÂMBITO
- PROXY

Conta 2
Para verificar as configurações de conta para a conta SIP 2.

 Selecione  > STATUS > CONTAS > CONTA 2 (8,1,2).

Mostra as mesmas informações que a opção de menu acima.

Protocolo de transferência
Verificar qual protocolo é utilizado para transmitir pacotes de dados pela rede.

 Selecione  > STATUS > CONTAS > TRANSPORTE (8,1,3).
O protocolo atual é exibido.

Rede
Verificar qual protocolo é utilizado para transmitir pacotes de dados pela rede.

 Selecione  > STATUS > REDE (8,2).
Isto mostra o status de:
- DHCP
- ENDEREÇO IP
- NOME DE HOST
- DOMÍNIO
- REDE
- GATEWAY
- DNS 1
- DNS 2
- VLAN
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DEFINIÇÕES

NAT Traversal
Para verificar se a conversão de endereço está ativada, o que pode ser necessário se o 
telefone estiver protegido por um firewall.

 Selecione  > STATUS > NAT TRAVERSAL (8,3).
Isto mostra o status de:
- STUN
- TURN
- ICE

Meio
Verificar as prioridades dos codecs de áudio e sinalização DTMF.

 Selecione  > STATUS > MÍDIA (8,4).
Isto mostra o status de:
- PRIORIDAD CODEC
- VAD
- SINALIZAÇ DTMF
- RTP DE SEGURANÇA
- SINALIZAÇÃO SEGURA

Hora
Verificar servidores de hora e fusos horários.

 Selecione  > STATUS > HORA (8,5).
Isto mostra o status de:
- NTP
- SERVIDOR NTP 
- FUSO HORÁRIO

Equipamento
Verificar o número de série do telefone e a versão do software. 

 Selecione  > STATUS > DISPOSITIVO (8,6).
Isto mostra o status de:
- AVAYA B179 (versão do software e data)
- NÚMERO SÉRIE
- ENDEREÇO MAC
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É possível usar o navegador da Web de um PC conectado à mesma rede para gerenciar 
contatos, grupos de conferência e configurações no Avaya B179. 

 Sua escolha de idioma no Avaya B179 não afeta a interface da Web, que é apenas 
em inglês. 

Por motivos de segurança, as gravações apenas podem ser gerenciadas diretamente 
no Avaya B179. Todas as outras configurações que podem ser efetuadas diretamente 
no Avaya B179 também podem ser efetuadas via interface da Web. Também é possível 
importar e exportar contatos e grupos de conferência, nomear perfis de usuário e alterar 
códigos PIN, o que apenas pode ser feito por meio da interface da web. O administrador 
também pode visualizar registros, atualizar software e criar um arquivo de configuração.

As configurações de conta e redes exigem que você se registre como administrador. 
Entretanto, sempre é possível verificar todas as configurações na qualidade de usuário. 
Asconfigurações que requerem direitos de administrador estão listadas no “Telefone 
para Conferências SIP Avaya B179 - Guia de instalação e administração”.

A configuração padrão para o código PIN é 0000 para a conta do usuário (Padrão, 
Perfil 1, Perfil 2, Perfil 3 e Perfil 4). Recomendamos que você altere os códigos PIN 
para proteger as configurações. Pode ser que o código consista em oito dígitos. O 
administrador sempre pode visualizar e alterar os códigos PIN das contas dos usuários. 
O código PIN do administrador somente pode ser redefinido com uma redefinição 
completa para as configurações de fábrica. 

VERIFICANDO ENDEREÇOS DE REDE
É necessário utilizar o endereço de rede para se registrar no servidor da Web no Avaya 
B179.

 Pressione  e selecione a opção menu STATUS > REDE (8,2).

 Marque o endereço de rede do telefone de conferência sob o cabeçalho ENDEREÇO 
IP.

UTILIZANDO A INTERFACE DA WEB
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REGISTRANDO-SE NO AVAYA B179
 Insira o endereço de rede do telefone na barra de endereços do navegador da web.

 Selecione Default ou um perfil de usuário vazio em Perfil e insira o código PIN. 

 O código padrão é 0000.

 É possível criar uma lista telefônica pessoal protegida por senha com um perfil de 
usuário. 

UTILIZANDO A INTERFACE DA WEB
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GERENCIANDO A LISTA TELEFÔNICA
 Selecione Phone Book.

Aqui, é possível adicionar, alterar e excluir contatos. Também é possível importar 
contatos atuais. 

 Ao ligar ou receber ligação de um contato que já esteja na lista telefônica, o nome 
dessa pessoa é exibido na tela. 

Adicionando um contato

 Insira o nome do contato em Name:

 Insira o número do telefone do contato ou URI em Number/URI.

 Informações sobre URI podem ser encontradas nas páginas 44-45.

 A maneira pela qual o número pode ser escrito pode depender do SIP PBX utilizado, 
mas, em geral, é possível usar:

• Número de telefone completo, inclusive código de país

• Número do telefone, inclusive código de área

• Apenas número de telefone local

• Número interno de discagem rápida (com o próprio PBX da empresa)

• URI, por exemplo, sip:user@company.com

• URI com endereços IP, por exemplo, sip:10.10.1.100 (dentro de uma rede local)

 Clique em Add contact.

UTILIZANDO A INTERFACE DA WEB
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Editando contatos

 Clique no botão Edit contact após o contato que deseja alterar.

 Edite o contato e clique em Save contact. 

Excluindo contatos

 Clique no botão Erase contact após o contato que deseja excluir.

 Confirme se você deseja excluir o contato. 

Também é possível excluir todos os contatos, pressionando o botão Erase all. 

Importando contatos
É possível importar contatos de um arquivo de valores separados por vírgula (CSV). 
Uma maneira de criar um arquivo CSV é utilizar o Microsoft Excel e salvar o arquivo em 
formato CSV. 

Insira os nomes dos contatos na primeira coluna e seus números de telefone ou URIs na 
segunda. Não utilize hífens ou espaços no número. Observe que o Excel ignora zeros no 
início de números. As células devem, dessa forma, ser formatadas como texto. 

 Informações sobre URI podem ser encontradas nas páginas 46–47.

Os arquivos CSV também podem ser criados utilizando um software que tenha a 
capacidade de salvar em formato de texto não formatado. Escreva um nome, seguido de 
ponto-e-vírgula, e número: um contato em cada linha. Ao salvar o arquivo, atribua a ele 
uma extensão csv ao invés de txt.

UTILIZANDO A INTERFACE DA WEB
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 Em geral, é possível exportar listas de contatos armazenadas em seu PC em formato 
CSV. 

 Clique no botão Browse… sob o cabeçalho Importar na janela da web.

 Abra seu arquivo CSV.

 Clique em Import.

 O nome é limitado a 15 caracteres, uma vez que a tela do Avaya B179 IP não pode 
exibir mais de 15 caracteres.

Exportando contatos
É possível exportar seus contatos como documento CSV para importá-los para outro 
telefone.

 Clique em Export. 

 Salve o documento.

UTILIZANDO A INTERFACE DA WEB
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GERENCIANDO A GUIA DE CONFERÊNCIA
 Selecione Phone Book > Conference guide.

Aqui, é possível adicionar, alterar e excluir grupos de conferência. Também é possível 
importar grupos que você tenha criado. 

 Quando uma ligação é conectada a um contato que já está na lista telefônica, o 
nome dessa pessoa é exibido na tela. 

Adicionando um grupo de conferência

 Atribua um nome ao grupo, insira os nomes e números de telefone dos membros do 
grupo.

 Também é possível acrescentar participantes da lista telefônica, clicando na lista 
suspensa Phone book.

 Salve o grupo, clicando em Add group. 

Editando um grupo de conferência

 Clique em Edit group próximo ao contato que deseja alterar.

 Edite o grupo e clique em Save group. 

UTILIZANDO A INTERFACE DA WEB
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Excluindo um grupo de conferência

 Clique no botão Erase group próximo ao grupo que você quiser excluir.

 Confirme se você deseja excluir o grupo. 

 Também é possível excluir todos os grupos pressionando Erase all groups. 

Importando grupos de conferência
É possível importar grupos de conferência usando um arquivo de valores separados 
por vírgula (CSV). Consulte “Importando contatos” na página 37 para obter mais 
informações. 

Insira o nome do grupo na primeira coluna, os nomes dos membros do grupo na segun-
da e seus números de telefone ou URIs na terceira. 

 Clique no botão Browse… sob o cabeçalho Importar na janela da web.

 Abra seu arquivo CSV.

 Clique em Import.

Exportando grupos de conferência
É possível exportar seus grupos como documento CSV para importá-los para outro 
telefone.

 Clique em Export. 

 Salve o documento.

UTILIZANDO A INTERFACE DA WEB
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VERIFICANDO A LISTA DE CHAMADAS
Chamadas recebidas, efetuadas e perdidas são exibidas na lista de chamadas em ordem 
cronológica. 

 Selecione Call list > Recent.

 Selecione uma das guias Incoming, Outgoing ou Missed para filtrar a lista. 

UTILIZANDO A INTERFACE DA WEB
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CONFIGURAÇÕES BÁSICAS
 As configurações apenas afetam o perfil do usuário que você tiver selecionado ao se 

registrar. 

 Selecione Settings > Basic.

 Selecione Configurações > Básico.

Alterando o código PIN e o nome do perfil
O código PIN pode ser alterado a partir da configuração padrão mediante uso não 
autorizado. 

 Clique no botão Edit sob o cabeçalho Profiles. 

 Insira um novo código PIN. 

 Pode ser que o código consista em oito dígitos.

 Caso você esteja alterando um perfil de usuário, também é possível alterar o nome. 

 Clique nos botões Set e Save. 

 Tome nota do novo código PIN e o mantenha em local seguro. 

 O administrador sempre tem a capacidade de visualizar e alterar o nome e o código 
PIN do perfil.

UTILIZANDO A INTERFACE DA WEB
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Selecione a conta padrão
O Avaya B179 pode salvar as configurações para duas contas, por exemplo, um PBX 
de uma empresa e um provedor de serviços públicos de telefonia IP. Esta configuração 
determina qual conta deve ser usada como padrão. 

Você pode selecionar a conta que deseja usar para uma chamada pressionando  
Antes de discar o número. 

 Selecione Account 1 or Account 2 em cabeçalho Default account e clique em Save.

Seleção de idiomas

 Selecione um idioma na lista sob o cabeçalho Language e clique em Save.

Alterando o nível do toque

 Selecione o nível do toque a partir da lista sob o cabeçalho Ring level e clique em 
Save.

Alterando o tom das teclas

 Selecione On ou Off sob o cabeçalho Key tone e clique em Save.

Alterando o indicador de gravação
Ouve-se um bipe curto a cada 20 segundos, para que todas as partes da conferência 
saibam que ela está sendo gravada. Este recurso pode ser desativado.

 Selecione On ou Off sob o cabeçalho Recording tone e clique em Save.

Configurações ao conectar equipamento externo (Aux)
O Avaya B179 pode ser conectado a um fone de ouvido sem fio ou a um sistema PA 
externo. É necessária uma caixa de interface PA opcional para conexão de sistema PA.

 Selecione a opção PA para ativar os recursos de misturador externo de microfone e 
sistema PA. 

 Não selecione a opção PA a menos que um sistema PA esteja conectado. Esta 
opção desativa o microfone interno e os alto-falantes internos. A opção FONE DE 
OUVIDO pode ser selecionada independente de um fone de ouvido estar conectado. 

Alterando o formato da hora

 Selecione 12 hour ou 24 hour sob o cabeçalho Time format e clique em Save.

UTILIZANDO A INTERFACE DA WEB
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Ajustando o som
A reprodução do som pode ser ajustada segundo a frequência desejada (SUAVE, 
NEUTRO e AGUDO). 

 Selecione Suave, Neutral ou Bright sob o cabeçalho Equalizer e clique em Save.

Texto da tela
O texto da tela aparece na tela quando o Avaya B179 está no gancho. 

 Insira o texto no campo de texto e clique em Save.

REINICIANDO O AVAYA B179
 Selecione Settings > System.

Reiniciando o aplicativo do telefone
Isto apenas reinicia o software do telefone com as configurações atuais. A reinicializa-
ção leva cerca de 30 segundos.

 Clique em Restart.

Reiniciando o telefone
Isto encerra e reinicia o telefone. Esta reinicialização leva cerca de três minutos. 

 Clique em Reboot.

UTILIZANDO A INTERFACE DA WEB
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VERIFICANDO O STATUS
Embora não seja possível efetuar configurações no menu Status, as informações daqui 
podem ser úteis na resolução de problemas.

 Selecione Status.

É possível encontrar o número de série do telefone, o endereço da porta de rede e a 
versão do software atual na guia Basic. As configurações efetuadas pelo administrador 
na rede, no servidor de hora, nas contas SIP e nos meios estão nas guias. 

UTILIZANDO A INTERFACE DA WEB
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IP significa protocolo de Internet e é o protocolo padrão para transferir informações 
pela Internet entre computadores e outros dispositivos. O mesmo padrão é geralmente 
usado também em redes locais. Um endereço IP é o endereço de rede exclusivo de um 
computador na rede. 

Um telefone IP é um telefone que, como um PC, está conectado à rede/Internet. Como 
o PC, tem um endereço IP e a chamada é transmitida na qualidade de pacotes de 
dados pela rede. Podem-se efetuar chamadas de um telefone IP para outros telefones 
IP (sem sair da rede) e para telefones comuns pela rede pública de telefones.  

SIP significa Protocolo de Início de Sessão e é um protocolo padronizado (normas de 
comunicação) para conectar chamadas telefônicas por meio de redes: na maioria dos 
casos, também por meio de Internet. 

Para efetuar e receber chamadas, o telefone deve estar registrado em um comutador 
SIP. O comutador pode ser o PBX de uma empresa ou estar em um provedor de servi-
ços de telefonia IP. O comutador SIP garante que a chamada seja conectada ao ende-
reço correto dentro da rede ou envia a chamada para a rede pública de telefones, se o 
destinatário não estivar registrado na qualidade de telefone IP no mesmo comutador. 

Efetuando chamadas com telefones IP
Ao utilizar um telefone IP para efetuar uma chamada para outro telefone IP na rede, em 
geral, a chamada não custa nada. Ao utilizar um telefone IP para efetuar uma chamada 
a um telefone comum analógico, geralmente se paga a taxa padrão a partir do ponto no 
qual o comutador SIP conecta a chamada para a rede telefônica. 

Um telefone IP pode ser movido e utilizado em todo o mundo. A única exigência é 
acesso à Internet ou, mais precisamente, acesso ao comutador SIP onde ele está regis-
trado. Os usuários devem se lembrar de que as chamadas para telefones analógicos são 
conectadas à rede telefônica onde está situado o comutador. 

Uma empresa pode efetuar chamadas gratuitas para suas filiais em diferentes países, 
contanto que utilize telefones IP conectados ao mesmo comutador SIP. Se o comutador 
SIP que está sendo usado estiver em outro país, talvez seja necessário ter duas contas 
SIP no telefone. Uma para as chamadas de IP interno da empresa e uma para chama-
das locais externas por meio da rede telefônica analógica. Caso contrário, há o risco de 
efetuar chamadas internacionais para encomendar uma pizza da esquina.

Números de telefone e endereços de rede
Um telefone IP tem um número de telefone normal, mais um endereço de rede. Quando 
alguém liga para um número de telefone IP, o comutador SIP converte a chamada em 
pacotes de dados que são enviados pela rede para o endereço de rede do telefone. 

É possível efetuar uma chamada de um telefone IP para outro utilizando o endereço de 
rede. Ao enviar um email para alguém, não é necessário saber o endereço de rede do 
computador, e o mesmo ocorre ao efetuar uma chamada a partir de um telefone IP: não 

IP, SIP, URI E TELEFONIA IP
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é necessário saber o endereço de rede do telefone IP. O endereço utilizado é mais fácil 
de entender. Por exemplo, o endereço eletrônico do telefone ou endereço público. 

Esses endereços são projetados como endereços de email, como nome@domínio, por 
exemplo: bob@empresa.com. Um URI completo (Identificador Uniforme de Recursos) é 
criado quando o protocolo que é usado para se comunicar com o recurso é adicionado 
ao endereço. Um URI pode ter o seguinte formato: sip:bob@empresa.com. 

URIs podem ser utilizados no lugar de números de telefone para efetuar chamadas de 
um telefone IP para outro. 

IP, SIP, URI E TELEFONIA IP
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Tamanho Diâmetro de 240 mm, altura de 77 mm

Peso 1 kg

Cor Preto mineral

Tela LCD gráfico iluminado, de 128x64.

Teclado Alfanumérico 0–9, *, liga, desliga, mudo, retenção, mais 
volume, menos volume, cinco botões para navegação nos 
menus, linha e guia de conferência

Proteção antirroubo  Slot de segurança Kensington

Memória Suporte para cartões de memória SD de até 2 GB

Conectividade
Conectividade com rede RJ45, Ethernet 10/100 Base T

Fonte de alimentação Transformador 100-240 V CA/13,5 V CC 
IEEE 802.3af Power over Ethernet.

Microfones extras x2 modular 4/4

Auxiliar Modular 4/4

Rede e comunicação
Endereçamento de rede DHCP e IP estático

NAT traversal STUN, ICE e TURN

Protocolo de conexão SIP 2.0 (RFC 3261 e RFCs que acompanham)

Transporte UDP, TCP, TLS e SIPS

Segurança SRTP

Suporte para áudio Codecs: G722, G711 Lei A, G711 Lei µ, G729ab

Geração de tom DTMF RFC, SIP INFO, em banda

Servidores de hora NTP e SNTP

Configuração Por meio de servidor da web integrado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Som
Tecnologia OmniSound® 2.0 Banda Ampla

Microfone Onidirectional

Área de recepção Até 30 metros2, > 10 pessoas

Alto-falante Banda de frequência de 200–7000 Hz, 

Volume 90 db SPL 0,5 m. 

Equalizador Três timbres: suave, neutro, agudo

Ambiente
Temperatura: 5° – 40°C.

Umidade relativa: 20-80% sem condensação

Condições acústicas recomendadas: 

 Período de reverberação: 0,5 S Rt 60

 Som de fundo: 45 dBA

Aprovações
Segurança elétrica EN 60950-1:2006,  

ANSI/UL 60950-1-2002,  
CAN/CSA-C22.2, No. 60950-1-03

EMC/Rádio EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08),  
EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09),  
FCC Parte 15 subparte B,  
EN 300220-1:2000,  
EN 300220-2:2000  
RoHS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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