Configurar o Ring No Answer portal da Voz de
cliente Cisco (CVP) (RNA) a 180 segundos
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Introdução
Este documento descreve como configurar o Ring No Answer portal da Voz de cliente (CVP)
(RNA) a 180 segundos.

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
●

●

●

●

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)
Cisco CVP
Gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM)
Gateways deÂ® do Cisco IOS

Componentes Utilizados
Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.
As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Configurar
1. Do server do atendimento CVP, navegue ao diretório de C:\Cisco\CVP\conf.
2. Abra o arquivo SIP.Property com um editor de texto.
3. Adicionar o parâmetro de timeout da transação máximo. #Max Transaction

timeoutSIP.MaxTransactionTimeout =
200

4. Mude o System.OutboundInvite a 180 segundos. SIP.System.OutboundInviteTimeout

5. Do server OAMP, navegue a C:\Cisco\CVP\OPSConsoleServer\GWDownloads.
6. Com um editor de texto, abra o arquivo ringtone.tcl.
7. Ajuste o zombie_timeout a 300 segundos. set zombie_timeout
300

= 2>,180;

8. Distribua este arquivo ringtone.tcl de OAMP ao gateway e recarregue o gateway. aviso:
Pôde impactar ambientes de produção quando você recarrega os gateways. Cisco
recomenda que você recarrega o gateway durante uma janela de manutenção.
9. No editor do CallManager, escolha o sistema > os parâmetros de serviço > o Cisco Call
Manager > o temporizador T301. Mude este valor a 200000 que é 200 segundos. O valor
padrão pelo tempo T301 é 180000 (3
minutos).

Verificar
No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting
Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.

