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H O O F D S T U K  1
Systeemvereisten

Dit document bevat de systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server release 2,0.

• Algemene systeemvereisten, pagina 1

• Besturingssysteem, Browser en andere vereisten, pagina 6

• Minimale hardwarevereisten, pagina 10

• Bronnen die worden verbruikt door Cisco WebEx Meetings Server en de ESXi-host, pagina 12

• Systeem voor 50 gebruikers, pagina 13

• Systeem voor 250 gebruikers, pagina 17

• Systeem voor 800 gebruikers, pagina 20

• Systeem voor 2000 gebruikers, pagina 23

• Systeemcapaciteitsmatrix, pagina 27

Algemene systeemvereisten
Cisco WebEx Meetings Server is automatisch compatibel met Cisco UCS-servers die (ruimschoots) voldoen
aan de specificaties.

In de volgende tabel wordt aangeraden uw interne opslag te implementeren in een RAID-configuratie.
Zie voor meer informatie het gedeelte 'VMware vSphere ESXi installeren en opslag configureren' van de
Planningshandleiding van Cisco WebEx Meetings Server op
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.
Houd er rekening mee dat we ten behoeve van de bondigheid de afkorting IRP gebruiken voor Internet
Reverse Proxy.

Opmerking
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Wanneer u een upgrade uitvoert van Cisco WebEx Meeting Server versie 1.x naar 2.0 vereisen de
ESXi-hosts (Cisco UCS-server)waarop de virtuele beheermachine zich bevindt 1,5 TB aan extra
schijfruimte. Raadpleeg het gedeelte in dit document waarin de systemen voor verschillende aantallen
gebruikers worden beschreven, dat begint met het Systeem voor 50 gebruikers, op pagina 13. Tijdens de
upgrade staan er twee sets virtuele machines tegelijkertijd op uw netwerk: de originele virtuele machines
waarop Release 1.x wordt uitgevoerd en de virtuele upgrademachines voor Release 2.0. Zie 'Het systeem
upgraden' in de Beheerhandleiding voor meer informatie.

Belangrijk

Opmerkingen over vereistenModule

• De rackserver uit de C-serie van Cisco UCS of een
vergelijkbare blade uit de B-serie.

• Moet de instructieset 'AES-NI' ondersteunen.

• Snelheid processorklok van 2,4 GHz of hoger

Hostserver & processors

Deze vereisten zijn van toepassing op de NIC tussen de
ESXi-hosts (voor de virtuele machines van Cisco WebEx
Meetings Server) en de Ethernetschakelaar, en niet op de externe
netwerkinterface.

• Minimaal 1 fysieke NIC voor niet-redundante configuratie.
Zie het Systeem voor 50 gebruikers, op pagina 13gedeelte
voor speciale vereisten wanneer de Internet Reverse Proxy
(IRP) en virtuele beheermachine dezelfde host gebruiken.

• Bij redundante configuraties moeten alle NIC-interfaces
gedupliceerd zijn ('teamed' of 'bonded') en aangesloten op
onafhankelijke switching-fabric.

• Aanbevolen is een extra NIC voor het
VMware-beheernetwerk (optioneel).

Netwerkinterfaces
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Opmerkingen over vereistenModule

• Minimum van 4 stations in een RAID-10- of
RAID-5-configuratie

• Minimaal 1,5 TB aan bruikbare opslag voor nieuwe
systeemimplementaties

• Wanneer u upgradet van Cisco WebEx Meetings Server
Release 1.x naar 2.0 vereisen uw ESXi-hosts 172 GB tot
1.118 GB aan vrije schijfruimte, afhankelijk van de omvang
van uw systeem en de virtuele machines op de ESXi-host.
Raadpleeg het gedeelte in dit document waarin de systemen
voor verschillende aantallen gebruikers worden beschreven,
dat begint met het Systeem voor 50 gebruikers, op pagina
13.

• Optioneel 2e array voor ESXi

De virtuele machines moeten gebruikmaken van
thick provisioning voor opslag.

Opmerking

Interne (DAS-)opslag voor ESXi-hosts
wanneer interne virtuele machines zijn
geïmplementeerd

• Minimaal 2 schijven met een RAID-1-configuratie

• Minimaal 300 GB bruikbare opslag

• Gebruiken mogelijk dezelfde configuraties als de interne
virtuele machines

De virtuele machines moeten gebruikmaken van
thick provisioning voor opslag.

Opmerking

Interne (DAS-)opslag voor ESXi-hosts
wanneer IRP virtuele machines zijn
geïmplementeerd
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Opmerkingen over vereistenModule

• Kanworden gebruikt als vervanging voor DAS. Cisco raadt
aan dezelfde hoeveelheid opslagruimte toe te wijzen.

• Alleen aanbevolen voor implementaties waarbij het
ondersteuningspersoneel ervaring heeft met bewaking en
afstemmen van de SAN-prestaties.

U neemt de verantwoordelijkheid voor het
toevoegen van extra opslag voor nieuwe
VMware-vereisten en groei van het systeem
in de toekomst.

Opmerking

• Alleen Fiber Channel (FC) of Fiber Channel via 10 GB
Ethernet (FCoE).

• De prestatievereisten zijn gelijk aan die voor DAS.

• De maximaal toegestane totale latentie, gemeten door
vSphere, is 20 ms. Zie het gedeelte Opslag op http://
docwiki.cisco.com/wiki/UC_Virtualization_Supported_
Hardware#Storage voor meer informatie.

• Totale benodigde ruimte voor virtuele machines: het totaal
aan opslagbronnen dat voor elke virtuele machine van het
CWMS-systeem is gereserveerd.

De virtuelemachinesmoeten gebruikmaken
van thick provisioning voor opslag.

Opmerking

SAN-opslag
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Opmerkingen over vereistenModule

• Kan worden gebruikt als vervanging voor DAS of SAN.
Cisco raadt aan dezelfde hoeveelheid opslagruimte toe te
wijzen.

• Alleen aanbevolen voor implementaties waarbij het
ondersteuningspersoneel ervaring heeft met bewaking en
afstemmen van de NAS-prestaties.

U neemt de verantwoordelijkheid voor het
toevoegen van extra opslag voor nieuwe
VMware-vereisten en groei van het systeem
in de toekomst.

Opmerking

• Alleen Fiber Channel (FC), Network File System (NFS)
of SCSI. Zie http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_
Virtualization_Storage_System_Design_
Requirements#General_Guidelines_for_SAN.2FNASvoor
meer informatie.

• De prestatievereisten zijn gelijk aan die voor DAS.

• De maximaal toegestane totale latentie, gemeten door
vSphere, is 20 ms. Zie http://docwiki.cisco.com/wiki/UC_
Virtualization_Supported_Hardware#Storage voor meer
informatie.

• Totale benodigde ruimte voor virtuele machines: het totaal
aan opslagbronnen dat voor elke virtuele machine van het
CWMS-systeem is gereserveerd.

• De bestandsserver moet VAAI (vStorage-API's voor
array-integratie) ondersteunen en gebruikmaken van thick
provisioning.

Hoewel het provisioning-schema voor
NAS-storage standaard thin provisioning is,
moeten de virtuele machines gebruikmaken
van thick provisioning voor opslag. De
VAAI-invoegtoepassing van de
opslagleverancier moet op alle UCS-servers
in de Cisco WebEx Meetings
Server-implementatie worden geïnstalleerd
om thick provisioning voor implementatie
met NAS-opslag in te schakelen.

Opmerking

NAS-opslag
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Opmerkingen over vereistenModule

• vSphere versie 5.0, 5.0 Update 1 of 5.1.

• vSphere-licenties:

◦ 5.0 of 5.0 Update 1: vSphere Enterprise Plus-licentie
voor systemen met 800 en 2000 gebruikers. vSphere
Standard-licentie voor systemen met 50 en 250
gebruikers.

◦ 5.1: vSphere Enterprise-licentie voor systemen met
800 en 2000 gebruikers. vSphere Standard-licentie
voor systemen met 50 en 250 gebruikers.

• Eén VMware-licentie per processorsocket.

• vCenter Server 5.0, 5.0 Update 1 of 5.1.

• vCenter kan zijn geïnstalleerd naast CiscoWebExMeetings
Server, op voorwaarde dat de processor- en
geheugenvereisten worden toegevoegd aan de
toepassingsvereisten.

Co-residente vCenter-configuraties worden ondersteund
voor systemen met 50 en 250 gebruikers.

• Co-residentie met producten van Cisco Unified
Communications op dezelfde fysieke ESXi-host wordt niet
ondersteund.

• Co-residentie met andere virtuele machines dan virtuele
machines van Cisco WebEx Meetings Server op dezelfde
fysieke ESXi-host wordt niet ondersteund.

Hypervisor

• Volledige domeinnaam (FQDN) van eenmailserver die het
systeem gebruikt om e-mails te verzenden.

• Poortnummer - standaard SMTP-poortnummer is 25 of 465
(beveiligd SMTP-poortnummer).

E-mailserver

Besturingssysteem, Browser en andere vereisten
In dit gedeelte vindt u de ondersteunde vereisten voor eindgebruikers die een vergadering willen hosten of
eraan willen deelnemen.

Mobiele apparaten

• Apple iPhones met iOS 6.0 en later

• Apple iPads met iOS 6.0 en later
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• Mobiele Android-apparaten met Android 2.1 en later

U kunt geen WebEx-vergadering opnemen die is gestart vanaf een iPhone of iPad.Opmerking

WebEx-productiviteitstools

Deze release van CiscoWebExMeetings Server ondersteunt de nieuwste versie vanWebEx-productiviteitstools.
Deze kunt u vinden op de pagina Downloads van uw Cisco WebEx Meetings Server-website. Als u een
upgrade wilt uitvoeren naar deze release en een oudere versie van de productiviteitstools gebruikt, werkt uw
oudere versie nog wel voor het plannen en starten van vergaderingen, maar ondersteunt deze niet de nieuwste
WebEx-functies. Wij raden u aan het nieuwste MSI-bestand te gebruiken voor optimale prestaties.

Windows-besturingssysteem

Ondersteunde besturingssystemen

• Windows XP SP3

• Windows Vista (32-bits/64-bits)

• Windows 7 (32-bits/64-bits)

• Windows 8 (32-bits/64-bits)

Hardwarevereisten

• Intel Core2 Duo CPU 2.XX GHz- of AMD-processor (2 GB RAM aanbevolen)

Geteste browsers

• Internet Explorer: 8 - 10 (32-bits/64-bits)

IE 11 is alleen getest onder Windows 7 SP1Opmerking

• Mozilla Firefox: 10 - 25

• Google Chrome: 23 - 31

Integratie met Microsoft Outlook

• Microsoft Outlook 2007 SP2 en nieuwer

• Microsoft Outlook 2010 (32-bits en 64-bits versies; alle Service Packs)

• Microsoft Outlook 2013

De volgende tabel beschrijft welke versies van Microsoft Outlook onder welke besturingsystemen worden
ondersteund.
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Windows 8 (alleen
bureaubladmodus)

Windows 7VistaWindows XP SP3Microsoft
Outlook-versie
(client/
Exchange-server)

NJJJOutlook 2007/
Exchange 2007

JJJJOutlook 2010
(32-bits)/ Exchange
2007

JJJJOutlook 2010
(32-bits)/ Exchange
2010

JJJJOutlook 2010
(64-bits)/ Exchange
2007

JJJJOutlook 2010
(64-bits)/ Exchange
2010

JJNNOutlook 2013/
Exchange 2010

JJNNOutlook 2010/
Hosted Exchange
365

JJNNOutlook 2013/
Exchange 2013

JJNNOutlook 2013/
Hosted Exchange
365

Ondersteunde chatclients

• Lync 2010 (32-bits)

• Lync 2013 (32-bits)

• Microsoft Office Communicator 2007

• Microsoft Office Communicator 2007 R2

In de volgende tabel is beschreven welke versies van de ondersteunde chatclients onder welke
besturingssystemen worden ondersteund.

Windows 8Windows 7Windows XP SP3Versie van chatclient

JJJCommunicator 2007
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Windows 8Windows 7Windows XP SP3Versie van chatclient

JJJCommunicator 2007 R2

JJNLync 2010 (32-bits)

JJNLync 2013 (32-bits)

Cisco Jabber voor Windows-integratie

• Cisco Jabber voor Windows 9.2.6

• Cisco Jabber voor Windows 9.6.1

• Ondersteunt Cisco WebEx Meetings Server met LDAP-/Active Directory-integratie.

Jabber voor Windows 9.2.6 ondersteunt integratie met Cisco WebEx Meetings Server 1.5 en latere sites
die zijn geconfigureerd voor SAML 2.0 voor eenmalig aanmelden (SSO). Eerdere versies van Jabber voor
Windows bieden geen ondersteuning voor eenmalig aanmelden.

Beperking

Niet alle versies of platformen van Cisco Jabber ondersteunen de integratie met CiscoWebExMeetings Server.
Voor informatie over de integratie met Cisco WebEx Meetings Server raadpleegt u de documentatie Cisco
Jabber voor Windows via http://www.cisco.com/en/US/products/ps12511/tsd_products_support_series_
home.html.

Vergaderclient- en browservereisten

• JavaScript en cookies ingeschakeld

• Active X ingeschakeld en gedeblokkeerd voor Microsoft Internet Explorer (aanbevolen)

• Java 6 en Java 7 (voor webbrowsers die ondersteuning bieden voor Java)

• Cisco WebEx-plug-ins ingeschakeld (voor Chrome 32* en later en Firefox 27* en later)

Als gevolg van Google- en Mozilla-beleidswijzigingen, moeten gebruikers vanaf Chrome 32* en Firefox
27* de WebEx-plug-in mogelijk handmatig inschakelen wanneer ze deze browsers gebruiken om een
WebEx-vergadering bij te wonen of om een opgenomenWebEx-vergadering af te spelen. Meer informatie
en instructies vindt u in Veelgestelde vragen over het bijwonen van een WebEx-vergadering in Chrome
en Firefox.

*De exacte versies van Chrome en Firefox waarop dit beleid van invloed is, zijn op het moment van
publicatie van dit document nog niet definitief vastgesteld.

Als u een andere browser gebruikt dan de gespecificeerde versies van Chrome en Firefox en u Java hebt
ingeschakeld, wordt de Cisco WebEx Meetings-toepassing automatisch naar uw systeem gedownload
wanneer u voor de eerste keer een vergadering start of bijwoont. We raden u aan de meest recent update
voor uw versie van Java te installeren.

Opmerking
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Mac-besturingssysteem

Ondersteunde besturingssystemen

• Mac OS X 10.6 Snow Leopard

• Mac OS X 10.7 Lion

• Mac OS X 10.8 Mountain Lion

Geteste browsers

• Mozilla Firefox: 10 - 25

• Apple Safari: 6

• Google Chrome: 23 - 31

Vergaderclient- en browservereisten

• Intel-processor (512 MB RAM of meer aanbevolen)

• JavaScript en cookies ingeschakeld

• Invoegtoepassingen ingeschakeld in Safari

• Cisco WebEx-plug-ins ingeschakeld (voor Chrome 32* en later en Firefox 27* en later)

Als gevolg van Google- en Mozilla-beleidswijzigingen, moeten gebruikers vanaf Chrome 32* en Firefox
27* de WebEx-plug-in mogelijk handmatig inschakelen wanneer ze deze browsers gebruiken om een
WebEx-vergadering bij te wonen of om een opgenomenWebEx-vergadering af te spelen. Meer informatie
en instructies vindt u in Veelgestelde vragen over het bijwonen van een WebEx-vergadering in Chrome
en Firefox.

*De exacte versies van Chrome en Firefox waarop dit beleid van invloed is, zijn op het moment van
publicatie van dit document nog niet definitief vastgesteld.

Als u een andere browser gebruikt dan de gespecificeerde versies van Chrome en Firefox en u Java hebt
ingeschakeld, wordt de Cisco WebEx Meetings-toepassing automatisch naar uw systeem gedownload
wanneer u voor de eerste keer een vergadering start of bijwoont. We raden u aan de meest recent update
voor uw versie van Java te installeren.

Opmerking

Minimale hardwarevereisten
Vereisten voor CPU-gebruik, geheugen, Ethernet en vaste schijf worden in het gedeelte voor de grootte van
uw systeem beschreven. Maak een selectie uit de volgende formaten:

• Systeem voor 50 gebruikers, op pagina 13

• Systeem voor 250 gebruikers, op pagina 17
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• Systeem voor 800 gebruikers, op pagina 20

• Systeem voor 2000 gebruikers, op pagina 23

Tabel 1: Voorbeeld van hostmodel en vereiste vSphere-versies

Virtuele ondersteuningVoorbeeld van UCS-modelImplementatie-omvang

• vSphere ESXi 5,1 Standard Edition

• vSphere ESXi 5 Standard Edition

• UCS C220 M3

• UCS B200 M3

50 gebruikers

• vSphere ESXi 5,1 Standard Edition

• vSphere ESXi 5 Standard Edition

• UCS C240 M3

• UCS B200 M3

250 gebruikers

• vSphere ESXi 5.1 Enterprise Edition

• VSphere ESXi 5 Enterprise Plus Edition

• UCS C460 M2

• UCS B440 M2

• UCS B420 M3

800 gebruikers

• vSphere ESXi 5.1 Enterprise Edition

• VSphere ESXi 5 Enterprise Plus Edition

• UCS C460 M2

• UCS B440 M2

• UCS B420 M3

2000 gebruikers

Co-residentie met vCenter wordt alleen ondersteund bij systeemimplementaties voor 50 en 250 gebruikers.
Co-residentie met producten van Cisco Unified Communications op dezelfde fysieke host wordt niet
ondersteund.

Opmerking

U kunt oudere modellen van de UCS-hardware gebruiken in uw systeem, maar voor een betere
gebruikerservaring kunt u beter hardware uit de tabel gebruiken. Als u bijvoorbeeld al over een UCS C220
M3 beschikt, kunt u deze gebruiken voor een systeem met 250 gebruikers.

Opmerking

Voor systemen met 800 en 2000 gebruikers raden we niet aan extra virtuele machines te implementeren
op een DMZ-host. Dit kan resulteren in toegenomen pakketverlies en merkbare latentie op
mediaverbindingen.

Opmerking
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De UCS C460 M2-server heeft geen Battery Backup Unit (BBU), dus u moet het schrijfcachebeleid
instellen op write-through. Zie voor meer informatie De schrijfcache instellen op een RAID-controller in
Systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server op
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Opmerking

De ondersteunde co-residente configuraties worden beschreven in deze paragrafen:

• Systeem voor 50 gebruikers, op pagina 13

• Systeem voor 250 gebruikers, op pagina 17

Bronnen die worden verbruikt door Cisco WebEx Meetings
Server en de ESXi-host

Cisco WebEx Meetings Server wordt geïmplementeerd op een of meer virtuele machines op ESXi-hosts.
CPU- en geheugenbronnen, en opslagruimte, worden verbruikt door Cisco WebEx Meetings Server en door
ESXi (VMware-component waarmee de virtualisatie op de fysieke CiscoUCS-server mogelijk wordt gemaakt).
Afhankelijk van de grootte van uw systeem worden vCenter en meerdere virtuele machines uitgevoerd op
dezelfde Cisco UCS-server.

CiscoWebExMeetings Server gebruikt "bronreserveringen" voor de virtuele machines om de schaalbaarheid
van het systeem te garanderen. Andere VMware-workloads leggen geen beslag op CPU en andere bronnen
zodat ze gebruikt kunnen worden door virtuele machines. De minimumvereisten voor ieder systeemformaat
omvat genoeg bronnen voor de ondersteuning van:

• Voortdurende servicekwaliteit voor Cisco WebEx Meeting Server bij piekgebruik van het systeem
(maximumcapaciteit).

• VMware ESXi.

• VMware vCenter (indien co-resident).

Raadpleeg http://kb.vmware.com voor de vereisten van vCenter Server door respectievelijk op 'vCenter
Server 5.0 installeren, praktijkvoorbeelden' of 'vCenter Server 5.1 installeren, praktijkvoorbeelden' te
zoeken.

• VMware-momentopnamen van de virtuele machine (verwijder deze zodra dit mogelijk is, anders kunnen
de systeemprestaties ernstig achteruit gaan).

Er is extra schijfruimte vereist voor momentopnamen omdat sommige momentopnamen net zo groot
zijn als de oorspronkelijke virtuele machine. In sommige gevallen verwijdert vSphere momentopnamen
om opslagruimte vrij te maken. Hierdoor is het soms niet meer mogelijk vorige momentopnamen te
herstellen.

• Gebruik van de Cisco UCS-server gedurende de typische levensduur van de server.

De hardwarevereisten die zijn gespecificeerd in het OVA-bestand zijn de minimumvereisten voor het
implementeren van Cisco WebEx Meetings Server. Deze vereisten omvatten geen CPU-, geheugen- of
opslagvereisten voor VMware vCenter of ESXi.

Onthouden
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In de volgende tabel met vereisten voor de Cisco UCS-servers vindt u vereisten voor Cisco WebEx
Meetings Server , 2.x, VMware ESXi 5.0 en 5.1, en vCenter 5.0 en 5.1 (in ondersteunde
co-residentieconfiguraties). Zorg dat u hardware aanschaft die voldoet aan de specificatie in de volgende
tabellen.

Belangrijk

Andere co-residentie dan in de configuraties in de volgende tabellen wordt niet ondersteund. Als u zich
niet aan de systeemvereisten houdt, kunnen uw virtuele machines mogelijk niet booten. De implementatie
van de virtuele machines kan tijdens de implementatie van vCenter OCA mogelijk vastlopen vanaf de
eerste productschermen.

Voorzichtig

Systeem voor 50 gebruikers
Dit is een schematische weergave van een systeem met 50 gebruikers. Het overzicht toont twee versies van
een implementatie met 50 gebruikers. Als u van plan bent een HA-systeem toe te voegen, worden die virtuele
machines getoond als de 'redundante' virtuele machines. Als u geen HA wilt, implementeert u alleen het
primaire systeem.

De volgende tabel bevat de minimale hardwarevereisten voor de ESXi-hosts (Cisco UCS-servers) in uw
systeem. De laatste twee kolommen bevatten de hoeveelheid benodigde schijfruimte voor nieuwe installaties
van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0, en de benodigde vrije schijfruimte wanneer u upgradet van
Cisco WebEx Meetings Server versie 1.x naar 2.0 met gebruik van uw huidige Cisco UCS-servers. Voor
algemene vereisten raadpleegt u Algemene systeemvereisten, op pagina 1.

Voor meer informatie over de bandbreedtevereisten raadpleegt u het gedeelte Netwerkbandbreedtevereisten
in de Planningshandleiding van Cisco WebEx Meetings Server op http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

De resourcevereisten voor ESXi 5.1 zijn hoger dan voor ESXi 5.0. Cisco vereist extra CPU-kernen voor
een systeem dat is geïmplementeerd op vSphere ESXi 5.1.

Opmerking
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Co-residentie met vCenter wordt ondersteund bij de implementatie van een systeem voor 50 gebruikers
als deze is geconfigureerd volgens de volgende tabel.

Opmerking

Voor informatie over IOPS raadpleegt u het gedeelte 'Voordelen van het implementeren van uw systeem
op VMware vSphere' in de Planningshandleiding van Cisco WebEx Meetings Server op http://
www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Opmerking

Ten behoeve van de bondigheid gebruiken we in de volgende tabel de afkorting IRP voor 'Internet Reverse
Proxy'.

Opmerking

Vereiste vrije
opslagruimte op de
harde schijf om te
upgraden van 1.x naar
2.0

Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

EthernetpoortenGeheugen
(GB)

CPU-
kernen

Virtuele
machines op
ESXi-host (Cisco
UCS-server)

IRP machine1,5 TB;
minimaal
7.200 RPM

• 2 voor de
virtuele
beheermachine,
waaronder 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

• 1 aanbevolen
voor ESXi-
beheernetwerk

24
• 4
(ESXi
5,0)

• 6
(ESXi
5,1)

Beheer

1.078 GB

Dit
cijfer is
gebaseerd
op de
aanname
dat u
vCenter
hebt
ingesteld
met 40
GB.

Opmerking

1,5 TB;
minimaal
7.200 RPM

• 2 voor de
virtuele
beheermachine,
waaronder 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

• 1 voor vCenter

• 1 aanbevolen
voor ESXi-
beheernetwerk

36
• 8
(ESXi
5,0)

• 10
(ESXi
5,1)

Beheer en
vCenter
(co-resident)
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Vereiste vrije
opslagruimte op de
harde schijf om te
upgraden van 1.x naar
2.0

Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

EthernetpoortenGeheugen
(GB)

CPU-
kernen

Virtuele
machines op
ESXi-host (Cisco
UCS-server)

172 GB300 GB;
minimaal
7.200 RPM

• 2 voor virtuele
IRP-machine,
waaronder 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

• 1 aanbevolen
voor ESXi-
beheernetwerk

12
• 4
(ESXi
5,0)

• 6
(ESXi
5,1)

IRP

990 GB1,5 TB;
minimaal
7.200 RPM

• 2 voor de
virtuele
beheermachine,
waaronder 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

• 2 voor virtuele
IRP-machine,
waaronder 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

• 1 aanbevolen
voor ESXi-
beheernetwerk

368Beheer en IRP
(co-resident)
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Vereiste vrije
opslagruimte op de
harde schijf om te
upgraden van 1.x naar
2.0

Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

EthernetpoortenGeheugen
(GB)

CPU-
kernen

Virtuele
machines op
ESXi-host (Cisco
UCS-server)

950 GB

Dit
cijfer is
gebaseerd
op de
aanname
dat u
vCenter
hebt
ingesteld
met 40
GB.

Opmerking

1,5 TB;
minimaal
7.200 RPM

• 2 voor de
virtuele
beheermachine,
waaronder 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

• 2 voor virtuele
IRP-machine,
waaronder 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

• 1 voor vCenter

• 1 aanbevolen
voor ESXi-
beheernetwerk

4012Beheer en IRP
en vCenter
(allemaal
co-resident)

Wanneer u een systeemmet hoge beschikbaarheid wilt gaan gebruiken, gelden dezelfde hardwarevereisten
als voor het primaire systeem en moet u dezelfde hoeveelheid hardware aanschaffen.

Opmerking

Gereserveerde bronnen voor de virtuele machines in een systeem voor 50 gebruikers

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoeveel media de virtuele machines gebruiken. Het is bedoeld voor personen
met specialistische kennis over VMware. CPU-bronnen worden gespecificeerd als vCPU's (kernen) en MHz
(CPU-cycli). De VMware VMkernel gebruikt MHz-cycli voor het beheer van CPU-planning.

Geheugenbronnen worden gespecificeerd door middel van maximumgeheugen en gereserveerd geheugen.
Gereserveerd geheugenwordt niet gedeeldmet andere virtuele machines op dezelfde fysieke Cisco UCS-server.

Schijfbronnen (opslag) worden beheerd in twee afzonderlijke gebieden. Tijdens de OVA-build bepaalt de
grootte van de partities van het CentOS-bestandssysteem het minimale schijfformaat. Bovendien bepaalt
vCenter de maximale beschikbare schijfruimte.
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De aantallen in deze tabel omvatten niet de bronnen voor VMware ESXi of vCenter. Zie Bronnen die
worden verbruikt door Cisco WebEx Meetings Server en de ESXi-host, op pagina 12.

Belangrijk

Schijven (GB)Gereserveerd
geheugen/Totaal
geheugen2(GB)

CPU1(MHz)Virtuele CPU
(vCPU)

Type virtuele machine

41812/1480004Beheer

1284/480004Internet Reverse Proxy

1 Het getal is het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal fysieke CPU's met de snelheid van de CPU-chip (MHz). Hyperthreading is niet opgenomen
in deze berekening. (De fysieke CPU moet een kloksnelheid hebben van 2,4 GHz of sneller.)

2 Virtuele machines met mediafunctionaliteit hebben aanvullend, niet-gereserveerd geheugen; Geheugen = Gereserveerd/Totaal

Als u probeert een virtual machine te implementeren zonder het minimumaantal vCPU's, mislukt de
OVA-implementatie van de virtuele machine. Als u probeert een virtuele machine te implementeren zonder
het minimumaantal MHz, wordt de virtuele machine niet ingeschakeld.

Opmerking

Systeem voor 250 gebruikers
Dit is een schematische weergave van een systeem met 250 gebruikers. Als u van plan bent een HA-systeem
toe te voegen, worden die virtuele machines getoond als de 'redundante' virtuele machines. Als u geen HA
wilt, implementeert u alleen het primaire systeem.

De volgende tabel bevat de minimale hardwarevereisten voor de ESXi-hosts (Cisco UCS-servers) in uw
systeem. De laatste twee kolommen bevatten de hoeveelheid benodigde schijfruimte voor nieuwe installaties
van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0, en de benodigde vrije schijfruimte wanneer u upgradet van
Cisco WebEx Meetings Server versie 1.x naar 2.0 met gebruik van uw huidige Cisco UCS-servers. Voor
algemene vereisten raadpleegt u Algemene systeemvereisten, op pagina 1.
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Voor meer informatie over de bandbreedtevereisten raadpleegt u het gedeelte Netwerkbandbreedtevereisten
in de Planningshandleiding van Cisco WebEx Meetings Server op http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Co-residentie met vCenter wordt ondersteund bij de implementatie van een systeem voor 250 gebruikers
als deze is geconfigureerd volgens de volgende tabel.

Opmerking

Voor informatie over IOPS raadpleegt u het gedeelte 'Voordelen van het implementeren van uw systeem
op VMware vSphere' in de Planningshandleiding van Cisco WebEx Meetings Server op http://
www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Opmerking

Ten behoeve van de bondigheid gebruiken we in de volgende tabel de afkorting IRP voor 'Internet Reverse
Proxy'.

Opmerking

Vereiste vrije
opslagruimte op de
harde schijf om te
upgraden van 1.x
naar 2.0

Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

EthernetpoortenGeheugen
(GB)

CPU-
kernen

Virtuele machines op
ESXi-host (Cisco
UCS-server)

990 GB1,5 TB;
minimaal
7200 RPM

• 2 voor Beheer
en Media,
waaronder 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie

• 1 aanbevolen
voor ESXi-
beheernetwerk

5212Beheer en Media
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Vereiste vrije
opslagruimte op de
harde schijf om te
upgraden van 1.x
naar 2.0

Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

EthernetpoortenGeheugen
(GB)

CPU-
kernen

Virtuele machines op
ESXi-host (Cisco
UCS-server)

950 GB

Dit
cijfer
is
gebaseerd
op de
aanname
dat u
vCenter
hebt
ingesteld
met
40
GB.

Opmerking

1,5 TB;
minimaal
7200 RPM

• 2 voor Beheer
en Media,
waaronder 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie

• 1 aanbevolen
voor ESXi-
beheernetwerk

• 1 voor vCenter

5616(Beheer en Media) en
vCenter (co-resident)

172 GB300 GB;
minimaal
7200 RPM

• 2 voor IRP,
waaronder 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie

• 1 aanbevolen
voor ESXi-
beheernetwerk

3612IRP

Wanneer u een systeemmet hoge beschikbaarheid wilt gaan gebruiken, gelden dezelfde hardwarevereisten
als voor het primaire systeem en moet u dezelfde hoeveelheid hardware aanschaffen.

Opmerking

Gereserveerde bronnen voor de virtuele machines in een systeem voor 250 gebruikers

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoeveel media de virtuele machines gebruiken. Het is bedoeld voor personen
met specialistische kennis over VMware. CPU-bronnen worden gespecificeerd als vCPU's (kernen) en MHz
(CPU-cycli). De VMware VMkernel gebruikt MHz-cycli voor het beheer van CPU-planning.

Geheugenbronnen worden gespecificeerd door middel van maximumgeheugen en gereserveerd geheugen.
Gereserveerd geheugenwordt niet gedeeldmet andere virtuele machines op dezelfde fysieke Cisco UCS-server.
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Schijfbronnen (opslag) worden beheerd in twee afzonderlijke gebieden. Tijdens de OVA-build bepaalt de
grootte van de partities van het CentOS-bestandssysteem het minimale schijfformaat. Bovendien bepaalt
vCenter de maximale beschikbare schijfruimte.

De aantallen in deze tabel omvatten niet de bronnen voor VMware ESXi of vCenter. Zie Bronnen die
worden verbruikt door Cisco WebEx Meetings Server en de ESXi-host, op pagina 12.

Belangrijk

Schijven (GB)Gereserveerd
geheugen/Totaal
geheugen4(GB)

CPU3(MHz)Virtuele CPU
(vCPU)

Type virtuele machine

41816/1680004Beheer

12813/2316,4808Media-

1286/616,4808Internet Reverse Proxy

3 Het getal is het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal fysieke CPU's met de snelheid van de CPU-chip (MHz). Hyperthreading is niet opgenomen
in deze berekening. (De fysieke CPU moet een kloksnelheid hebben van 2,4 GHz of sneller.)

4 Virtuele machines met mediafunctionaliteit hebben aanvullend, niet-gereserveerd geheugen; Geheugen = Gereserveerd/Totaal

Als u probeert een virtual machine te implementeren zonder het minimumaantal vCPU's, mislukt de
OVA-implementatie van de virtuele machine. Als u probeert een virtuele machine te implementeren zonder
het minimumaantal MHz, wordt de virtuele machine niet ingeschakeld.

Opmerking

Systeem voor 800 gebruikers
Dit is een schematische weergave van een systeem met 800 gebruikers. Als u van plan bent een HA-systeem
toe te voegen, worden die virtuele machines getoond als de 'redundante' virtuele machines. Als u geen HA
wilt, implementeert u alleen het primaire systeem.
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De volgende tabel bevat de minimale hardwarevereisten voor de ESXi-hosts (Cisco UCS-servers) in uw
systeem. De laatste twee kolommen bevatten de hoeveelheid benodigde schijfruimte voor nieuwe installaties
van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0, en de benodigde vrije schijfruimte wanneer u upgradet van
Cisco WebEx Meetings Server versie 1.x naar 2.0 met gebruik van uw huidige Cisco UCS-servers. Voor
algemene vereisten raadpleegt u Algemene systeemvereisten, op pagina 1.

Voor meer informatie over de bandbreedtevereisten raadpleegt u het gedeelte Netwerkbandbreedtevereisten
in de Planningshandleiding van Cisco WebEx Meetings Server op http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Co-residentie met vCenter wordt niet ondersteund bij systeemimplementaties voor 800 gebruikers.Opmerking

Voor informatie over IOPS raadpleegt u het gedeelte 'Voordelen van het implementeren van uw systeem
op VMware vSphere' in de Planningshandleiding van Cisco WebEx Meetings Server op http://
www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Opmerking

Ten behoeve van de bondigheid gebruiken we in de volgende tabel de afkorting IRP voor 'Internet Reverse
Proxy'.

Opmerking

Vereiste vrije
opslagruimte
op de harde
schijf om te
upgraden van
1.x naar 2.0

Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

EthernetpoortenGeheugen
(GB)

CPU-
kernen

Virtuele machines op
ESXi-host (Cisco UCS-server)

990 GB1,5 TB;
minimaal
10.000 RPM

• 2 voor Beheer en
Media, waaronder
1 indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

• 1 aanbevolen voor
ESXi-
beheernetwerk

8040Beheer en Media
(gecombineerd)
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Vereiste vrije
opslagruimte
op de harde
schijf om te
upgraden van
1.x naar 2.0

Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

EthernetpoortenGeheugen
(GB)

CPU-
kernen

Virtuele machines op
ESXi-host (Cisco UCS-server)

172 GB300 GB;
minimaal
10.000 RPM

• 2 voor IRP,
waaronder 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

• 1 aanbevolen voor
ESXi-
beheernetwerk

3640IRP

Wanneer u een systeemmet hoge beschikbaarheid wilt gaan gebruiken, gelden dezelfde hardwarevereisten
als voor het primaire systeem en moet u dezelfde hoeveelheid hardware aanschaffen.

Opmerking

Voor systemen met 800 gebruikers raden we niet aan extra virtuele machines te implementeren op een
DMZ-host. Dit kan resulteren in toegenomen pakketverlies en merkbare latentie op mediaverbindingen.

Opmerking

Gereserveerde bronnen voor de virtuele machines in een systeem voor 800 gebruikers

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoeveel media de virtuele machines gebruiken. Het is bedoeld voor personen
met specialistische kennis over VMware. CPU-bronnen worden gespecificeerd als vCPU's (kernen) en MHz
(CPU-cycli). De VMware VMkernel gebruikt MHz-cycli voor het beheer van CPU-planning.

Geheugenbronnen worden gespecificeerd door middel van maximumgeheugen en gereserveerd geheugen.
Gereserveerd geheugenwordt niet gedeeldmet andere virtuele machines op dezelfde fysieke Cisco UCS-server.

Schijfbronnen (opslag) worden beheerd in twee afzonderlijke gebieden. Tijdens de OVA-build bepaalt de
grootte van de partities van het CentOS-bestandssysteem het minimale schijfformaat. Bovendien bepaalt
vCenter de maximale beschikbare schijfruimte.

De aantallen in deze tabel omvatten niet de bronnen voor VMware ESXi. Zie Bronnen die worden verbruikt
door Cisco WebEx Meetings Server en de ESXi-host, op pagina 12.

Belangrijk
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Schijven (GB)Gereserveerd
geheugen/Totaal
geheugen6(GB)

CPU5(MHz)Virtuele CPU
(vCPU)

Type virtuele machine

41816/1620,60010Beheer

12814/4460,80030Media-

12810/1041,20020Internet Reverse Proxy

5 Het getal is het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal fysieke CPU's met de snelheid van de CPU-chip (MHz). Hyperthreading is niet opgenomen
in deze berekening. (De fysieke CPU moet een kloksnelheid hebben van 2,4 GHz of sneller.)

6 Virtuele machines met mediafunctionaliteit hebben aanvullend, niet-gereserveerd geheugen; Geheugen = Gereserveerd/Totaal

Als u probeert een virtual machine te implementeren zonder het minimumaantal vCPU's, mislukt de
OVA-implementatie van de virtuele machine. Als u probeert een virtuele machine te implementeren zonder
het minimumaantal MHz, wordt de virtuele machine niet ingeschakeld.

Opmerking

Systeem voor 2000 gebruikers
Dit is een schematische weergave van een systeem met 2000 gebruikers.

De volgende tabel bevat de minimale hardwarevereisten voor de ESXi-hosts (Cisco UCS-servers) in uw
systeem. De laatste twee kolommen bevatten de hoeveelheid benodigde schijfruimte voor nieuwe installaties
van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0, en de benodigde vrije schijfruimte wanneer u upgradet van
Cisco WebEx Meetings Server versie 1.x naar 2.0 met gebruik van uw huidige Cisco UCS-servers. Voor
algemene vereisten raadpleegt u Algemene systeemvereisten, op pagina 1.

Voor meer informatie over de bandbreedtevereisten raadpleegt u het gedeelte Netwerkbandbreedtevereisten
in de Planningshandleiding van Cisco WebEx Meetings Server op http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Als u van plan bent een HA-systeem toe te voegen, worden die virtuele machines getoond als de 'redundante'
virtuele machines. Als u geen HA wilt, implementeert u alleen het primaire systeem.
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Co-residentie met vCenter wordt niet ondersteund bij systeemimplementaties voor 2000 gebruikers.Opmerking

Voor informatie over IOPS raadpleegt u het gedeelte 'Voordelen van het implementeren van uw systeem
op VMware vSphere' in de Planningshandleiding van Cisco WebEx Meetings Server op http://
www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Opmerking

Ten behoeve van de bondigheid gebruiken we in de volgende tabel de afkorting IRP voor 'Internet Reverse
Proxy'.

Opmerking

Vereiste vrije
opslagruimte
op de harde
schijf om te
upgraden van
1.x naar 2.0

Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

EthernetpoortenGeheugen
(GB)

CPU-
kernen

Virtuele machines op
ESXi-host (Cisco
UCS-server)

990 GB1,5 TB;
minimaal
10.000 RPM

• 2 voorMedia1 en
Beheer,
waaronder 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

• 1 aanbevolen
voor ESXi-
beheernetwerk

8040Media1 en Beheer
(gecombineerd)

768 GB1 TB;
minimaal
10.000 RPM

• 2 voorMedia2 en
Web1,waaronder
1 indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

• 1 aanbevolen
voor ESXi-
beheernetwerk

8040Media2 en Web1
(gecombineerd)
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Vereiste vrije
opslagruimte
op de harde
schijf om te
upgraden van
1.x naar 2.0

Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

EthernetpoortenGeheugen
(GB)

CPU-
kernen

Virtuele machines op
ESXi-host (Cisco
UCS-server)

768 GB1 TB;
minimaal
10.000 RPM

• 2 voorMedia3 en
Web2,waaronder
1 indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

• 1 aanbevolen
voor ESXi-
beheernetwerk

8040Media3S en Web2
(gecombineerd)

172 GB300 GB;
minimaal
10.000 RPM

• 2 voor IRP,
waaronder 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

• 1 aanbevolen
voor ESXi-
beheernetwerk

3640IRP

990 GB1,5 TB;
minimaal
10.000 RPM

• 2 voor Media en
Beheer,
waaronder 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

• 1 aanbevolen
voor ESXi-
beheernetwerk

8040Media en Beheer
(gecombineerd) voor hoge
beschikbaarheid
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Vereiste vrije
opslagruimte
op de harde
schijf om te
upgraden van
1.x naar 2.0

Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

EthernetpoortenGeheugen
(GB)

CPU-
kernen

Virtuele machines op
ESXi-host (Cisco
UCS-server)

896 GB1 TB;
minimaal
10.000 RPM

• 2 voor Web,
waaronder 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

• 1 aanbevolen
voor ESXi-
beheernetwerk

8040Web voor hoge
beschikbaarheid

172 GB300 GB;
minimaal
10.000 RPM

• 2 voor IRP,
waaronder 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

• 1 aanbevolen
voor ESXi-
beheernetwerk

3640IRP voor hoge
beschikbaarheid

Voor systemen met 2000 gebruikers raden we niet aan extra virtuele machines te implementeren op een
DMZ-host. Dit kan resulteren in toegenomen pakketverlies en merkbare latentie op mediaverbindingen.

Opmerking

Gereserveerde bronnen voor de virtuele machines in een systeem voor 2000 gebruikers

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoeveel media de virtuele machines gebruiken. Het is bedoeld voor personen
met specialistische kennis over VMware. CPU-bronnen worden gespecificeerd als vCPU's (kernen) en MHz
(CPU-cycli). De VMware VMkernel gebruikt MHz-cycli voor het beheer van CPU-planning.

Geheugenbronnen worden gespecificeerd door middel van maximumgeheugen en gereserveerd geheugen.
Gereserveerd geheugenwordt niet gedeeldmet andere virtuele machines op dezelfde fysieke Cisco UCS-server.

Schijfbronnen (opslag) worden beheerd in twee afzonderlijke gebieden. Tijdens de OVA-build bepaalt de
grootte van de partities van het CentOS-bestandssysteem het minimale schijfformaat. Bovendien bepaalt
vCenter de maximale beschikbare schijfruimte.

   Systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0
26

Systeemvereisten
Systeem voor 2000 gebruikers



De aantallen in deze tabel omvatten niet de bronnen voor VMware ESXi. Zie Bronnen die worden verbruikt
door Cisco WebEx Meetings Server en de ESXi-host, op pagina 12.

Belangrijk

Schijven (GB)Gereserveerd
geheugen/Totaal
geheugen8(GB)

CPU7(MHz)Virtuele CPU
(vCPU)

Type virtuele machine

41816/1620,60010Beheer

12814/4460,80030Media-

12816/1620,60010Web-

12810/1041,20020Internet Reverse Proxy

7 Het getal is het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal fysieke CPU's met de snelheid van de CPU-chip (MHz). Hyperthreading is niet opgenomen
in deze berekening. (De fysieke CPU moet een kloksnelheid hebben van 2,4 GHz of sneller.)

8 Virtuele machines met mediafunctionaliteit hebben aanvullend, niet-gereserveerd geheugen; Geheugen = Gereserveerd/Totaal

Als u probeert een virtual machine te implementeren zonder het minimumaantal vCPU's, mislukt de
OVA-implementatie van de virtuele machine. Als u probeert een virtuele machine te implementeren zonder
het minimumaantal MHz, wordt de virtuele machine niet ingeschakeld.

Opmerking

Systeemcapaciteitsmatrix
Hoofdpunten:

• Bij het opstellen van de informatie in de volgende tabel is aangenomen dat er ten minste twee personen
aan een vergadering deelnemen.

• Onder gelijktijdige vergaderingsverbindingen wordt het aantal personen verstaan dat op een bepaald
tijdstip aan een vergadering deelneemt. In een systeem met 50 gebruikers kan het maximale aantal
gelijktijdige vergaderingsverbindingen bijvoorbeeld zijn opgebouwd uit vijf gelijktijdige vergaderingen
met elk tien deelnemers (bijvoorbeeld één host en negen deelnemers).

• Wanneer het maximale aantal vergaderingsdeelnemers voor een bepaald tijdstip is bereikt, kunnen andere
gebruikers in het systeem geen vergaderingen meer starten of aan vergaderingen deelnemen. Van het
maximale aantal deelnemers aan vergaderingen (2000, 800, 250 of 50 personen) kan slechts de helft
video gebruiken. Onder video wordt zowel het verzenden als het delen van video verstaan, dus deelnemers
kunnen het beeld van hun WebEx-webcam gebruiken of video delen met andere gebruikers.

• Het delen van bureaubladen valt niet onder video. Op een systeem met 250 gebruikers kunnen alle 250
gebruikers tijdens vergaderingen dus altijd hun bureaublad delen.

De in onderstaande tabel vermelde aantallen vertegenwoordigen de ontwerpcapaciteit voor het Cisco WebEx
Meetings Server-systeem. Wanneer het systeem draait op een hogere capaciteit dan in deze specificaties is
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aangegeven, kan de gebruikerservaring verslechteren en het systeem instabiel worden. Cisco behoudt zich
het recht voor om op deze niveaus capaciteitslimieten op te leggen.

Tabel 2: Systeemcapaciteitsmatrix

AantekeningenSysteem
voor 50
gebruikers

Systeem
voor 250
gebruikers

Systeem
voor 800
gebruikers

Systeem
voor 2000
gebruikers

Systeemcapaciteit

Het aantal deelnemers aan
gelijktijdige vergaderingen op een
bepaald tijdstip.

502508002000Maximumaantal
gelijktijdige
vergaderingsverbindingen
(audio-, video- en
webgebruikers)

De systeemcapaciteit blijft even
groot als links weergegeven,
onafhankelijk van de combinatie
van functies die wordt gebruikt:

• G.711, G.722, G.729
audiocodecs

• IPv4- of IPv6-teleconferenties

• TLS-/SRTP-audiocodering

502508002000Maximale aantal
gelijktijdige
audioverbindingen
(mensen die inbellen
op de teleconferentie
en spraakverbindingen
via vergaderclients op
computers)

Deze getallen geven het maximale
aantal gelijktijdige
vergaderingsverbindingen (oftewel
gebruikers) weer dat tegelijkertijd
video kan delen. Wanneer het
aantal gebruikers dat in gelijktijdige
vergaderingen video deelt deze
limiet bereikt, kunnen de resterende
gebruikers die voor de gelijktijdige
vergaderingen zijn uitgenodigd wel
aan die vergaderingen deelnemen,
maar is voor hen het videovenster
niet actief.

Het delen van
bureaubladen valt
niet onder video.

Opmerking

251254001000Maximumaantal
gelijktijdige
gebruikers en delers
van webvideo

Deze getallen geven het maximale
aantal personen weer dat aan een
vergadering kan deelnemen.

50100100100Maximumaantal
deelnemers per
vergadering bij
implementaties zonder
hoge beschikbaarheid
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AantekeningenSysteem
voor 50
gebruikers

Systeem
voor 250
gebruikers

Systeem
voor 800
gebruikers

Systeem
voor 2000
gebruikers

Systeemcapaciteit

Deze getallen geven het maximale
aantal personen weer dat aan een
vergadering kan deelnemen.

50100250250Maximumaantal
deelnemers per
vergadering bij
implementaties met
hoge beschikbaarheid

Dit is het totale aantal
vergaderingen waarin tegelijkertijd
gebruik kan worden gemaakt van
de opnamefunctie.

31340100Maximale aantal
vergaderingen dat
gelijktijdig kan
worden opgenomen

Dit is het totale aantal opnamen dat
gelijktijdig kan worden afgespeeld.
Dit heeft betrekking op opnamen
die op uw opslagsysteem zijn
opgeslagen en niet op opnamen die
naar de computer van een gebruiker
zijn gedownload.

Deze afspeelsessies
vallen niet onder de
gelijktijdige
vergaderingsverbindingen
van het systeem.

Opmerking

1263200500Maximale aantal
gelijktijdige
afgespeelde opnames

Dit aantal omvat actieve en
gedeactiveerde gebruikers.

400,000400,000400,000400,000Maximumaantal
gebruikersprofielen

Het aantal afzonderlijke
vergaderingen dat gelijktijdig kan
worden gehouden.

251254001000Maximumaantal
gelijktijdige
vergaderingen

Dit is het gemiddelde aantal
gebruikers dat gedurende één
seconde kan inbellen bij een
vergadering. Wanneer het systeem
dit aantal heeft bereikt, moeten de
volgende paar gebruikers die bij de
vergadering inbellen, mogelijk een
paar seconden wachten voor ze
verbinding met de vergadering
kunnen maken.

13820Maximumaantal
gesprekken
(gesprekken per
seconde)
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AantekeningenSysteem
voor 50
gebruikers

Systeem
voor 250
gebruikers

Systeem
voor 800
gebruikers

Systeem
voor 2000
gebruikers

Systeemcapaciteit

Dit is het gemiddelde aantal
gebruikers dat zich gedurende één
seconde tegelijkertijd kan
aanmelden op uw WebEx-site.
Wanneer het systeem dit aantal
heeft bereikt, moeten de volgende
paar gebruikers die zich aanmelden,
mogelijk een paar seconden
wachten voor ze aan een
vergadering kunnen deelnemen.

1 persoon
per
seconde

3
personen
per
seconde

8
personen
per
seconde

20
personen
per
seconde

Maximale aantal
gebruikers dat zich
gelijktijdig aanmeldt

In tests van ons systeem met de
maximale bandbreedte was dit de
maximale bandbreedte die het
systeem kon verwerken. Raadpleeg
voor meer informatie over het
gebruik van bandbreedte het
gedeelte
Netwerkbandbreedtevereisten in
het hoofdstuk Netwerktopologie
voor uw systeem van de
Planningshandleiding. U kunt ook
de Whitepaper WebEx
netwerkbandbreedte raadplegen.

125 Mbps625
Mbps

2 Gbps5 GbpsMaximale totale
verbruik van
bandbreedte

Bij nieuwe installaties van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0 is 1,5 TB aan schijfruimte vereist
voor de ESXi-hosts (Cisco UCS-server) met de virtuele beheermachine. Voor de ESXi-hosts (Cisco
UCS-server) zonder een virtuele beheermachine is 1 TB aan schijfruimte vereist. Wanneer u van Cisco
WebExMeetings Server versie 1.x upgradet naar versie 2.0 met gebruik van uw huidige Cisco UCS-servers,
is voor ESXi-hosts 1.118 GB aan vrije schijfruimte vereist als de UCS-server alleen de virtuele
beheermachine bevat (primair systeem of systeem met hoge beschikbaarheid), of 990 GB aan vrije
schuifruimte als de UCS-server één virtuele beheermachine en één virtuele mediamachine bevat (primair
systeem of systeem met hoge beschikbaarheid). De schijfruimte kan lokaal (DAS) of extern (SAN of
NAS) zijn. De volledige informatie vindt u in het gedeelte 'Bronnen die worden verbruikt door Cisco
WebEx Meetings Server en de ESXi-host' in de Systeemvereisten.

Opmerking
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H O O F D S T U K  2
Integratiematrix Cisco WebEx Meetings Server

Dit document biedt informatie over integratie van Cisco WebEx Meetings Server met Cisco Unified
Communications en audio-eindpuntcompatibiliteit.

• Integratie van Cisco Unified Communications, pagina 31

• Compatibiliteit audio-eindpunt, pagina 31

Integratie van Cisco Unified Communications
Compatibiliteit met Cisco Unified Communications Manager

Cisco WebEx Meetings Server is compatibel met de volgende versies van Cisco Unified Communications
Manager:

• 10.0

• 9.1

• 9.0

• 8.6

• 7.1

Compatibiliteit audio-eindpunt
U kunt een op standaarden gebaseerd audio-eindpunt gebruiken dat wordt verbonden met Cisco Unified
Communications Manager om deel te nemen aan een WebEx-vergadering op het conferentiesysteem. De
ondersteunde audio-eindpunten omvatten Cisco IP-telefoons, Telepresence-eindpunten en PSTN-apparaten
zoals mobiele en vaste telefoons. Veel audio-eindpunten ondersteunen audio- en videoconnectiviteit.
Audio-connectiviteit is echter het enige dat door de Cisco WebEx Meetings Server wordt ondersteund.
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Om gebruikers van buiten de organisatie toe te staan WebEx-vergaderingen bij te wonen via
PSTN-apparaten, moet uw bedrijf Analoog-naar-VoIP-gateways implementeren zoals Cisco Integrated
Service Routers (ISR).

Opmerking

Raadpleeg http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/devpack_comp_
mtx.html#wp262585 voor een lijst met Cisco Unified IP-telefoons die worden ondersteund door Cisco Unified
Communications Manager en de beschikbare apparaatpakketten per model.
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