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Introduction

Este artigo se refere ao Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420,
Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR MSE 8220, Cisco TelePresence
ISDN GW 3241, Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, Cisco TelePresence IP GW 3510,
Cisco TelePresence MCU 4505 e produtos Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

P. Como posso usar meu produto TelePresence com o Voiptalk?

A. O Voiptalk permite que os usuários registrem e façam chamadas telefônicas para outros
usuários em qualquer lugar do mundo usando o protocolo SIP. Os produtos Codian MCU, IP
VCRs e IP GW podem registrar e fazer chamadas usando o Voiptalk seguindo estas etapas:

Obtenha um login do Voiptalk* para sua unidade Codian em
https://www.voiptalk.org/products/signup.php. Isso exige um endereço de e-mail para o qual
eles enviarão uma ID e uma senha.

1.

Vá para Configurações > SIP e insira os seguintes detalhes:Para configurações de registro
SIP, selecioneRegistrar MCU apenasPara endereço do registrador SIP, digite
voiptalk.orgPara tipo de registro SIP, selecione SIP padrãoPara o nome de usuário digite
<voiptalk id do e-mail introdutório>Para senha digite <voiptalk password do email
introdutório>Para endereço proxy SIP, insira nat.voiptalk.org:5065Para transporte de saída,
selecione UDPPara codec de vídeo: selecionar H.263Para codec de áudio: selecionar G.711

2.

Clique em Aplicar alterações. O produto Codian registrará-se na Voiptalk. Agora você pode
ligar entre essa e outras contas do Voiptalk em ambas as direções, discando o ID do
Voiptalk. Note: Qualquer firewall entre o endpoint e o produto Codian deve estar ciente do
SIP e ter as portas relevantes abertas para permitir mensagens de chamada e mídia.
(consulte FAQ Que portas TCP/UDP os produtos Codian usam?)

3.

Se você quiser que os chamadores disquem diretamente para uma conferência, adicione
uma conferência na MCU com o número da ID de Voiptalk. Como alternativa, vá para
Configurações > Conferência e, para chamadas recebidas para número desconhecido,
selecione Criar nova conferência ad hoc. Isso criará uma nova conferência com esse
número toda vez que um usuário discar. Observe que essa é uma configuração para todo o
dispositivo. (Definir esse campo como atendimento automático padrão conectará as pessoas
ao atendimento automático principal para que possam navegar para diferentes

4.

https://www.voiptalk.org/products/signup.php
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11342/products_qanda_item09186a0080b61503.shtml


   

conferências.)
Para usuários IP GW, você pode discar números PSTN através do Voiptalk configurando
uma regra de plano de discagem que roteia o número chamado para o Registrador SIP.

5.

* O Codian não é responsável pelo conteúdo de sites de terceiros
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