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1

WebEx-systeemvereisten
In dit gedeelte staat informatie over de vereisten op het gebied van hardware, CPU, geheugen, netwerken
en opslag voor Cisco WebEx Meetings Server.
• Algemene systeemvereisten, pagina 1
• WebEx-productiviteitstools, pagina 7
• Gebruikers, pagina 7
• Implementatiegroottes voor uw systeem, pagina 7
• Vereisten voor vCenter co-residentie, pagina 8
• Virtuele machines in uw systeem, pagina 8
• Minimale hardwarevereisten, pagina 9
• Systemcapaciteitsmatrix, pagina 27
• Versie upgraden en matrix bijwerken, pagina 31

Algemene systeemvereisten
Cisco WebEx Meetings Server (CWMS) is compatibel met Cisco UCS-servers die (ruimschoots) voldoen
aan de specificaties die in dit gedeelte worden beschreven.

Opmerking

In de tabel wordt aangeraden uw interne opslag te implementeren in een RAID-configuratie. Raadpleeg
VMware vSphere ESXi installeren en opslag configureren, op pagina 43 in de Planningshandleiding van
Cisco WebEx Meetings Server voor meer informatie.
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Belangrijk

Wanneer u een upgrade uitvoert van Cisco WebEx Meeting Server versie 1.x naar versie 2.0 of 2.5 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 12. Tijdens de
upgrade staan er twee sets virtuele machines tegelijkertijd op uw netwerk: de originele virtuele machines
waarop versie 1.x wordt uitgevoerd en de virtuele upgrademachines ter ondersteuning van de nieuwere
versie. Zie 'Het systeem upgraden' in de Beheerhandleiding op http://www.cisco.com/en/US/products/
ps12732/prod_installation_guides_list.html voor meer informatie.
Module
Hostserver en processors

Opmerkingen over vereisten
• Cisco UCS C-serie rekserver of gelijkwaardige bladeserver
uit de B-serie.
• Ondersteuning voor de instructieset AES-NI.
• Processor met kloksnelheid van 2,4 GHz of sneller.

Netwerkinterfaces

Deze vereisten zijn van toepassing op de NIC tussen de
ESXi-hosts (voor de virtuele machines van Cisco WebEx
Meetings Server) en de Ethernetschakelaar (niet op de externe
netwerkinterface).
• Minimaal één fysieke NIC voor een niet-redundante
configuratie. Zie het gedeelte Systeem voor 50 gebruikers,
op pagina 12 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 op een
onafhankelijke switching-fabric aangesloten zijn.
• Aanbevolen is een extra NIC voor het
VMware-beheernetwerk (optioneel).
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Module

Opmerkingen over vereisten

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

• Minimum van 4 stations in een RAID-10- of
RAID-5-configuratie
• Minimaal 1,5 TB aan bruikbare opslag voor nieuwe
systeemimplementaties of upgrades.
• Wanneer u een upgrade uitvoert van Cisco WebEx Meetings
Server versie 1.x naar versie 2.0 of 2.5 vereisen uw
ESXi-hosts elk 172 GB tot 1118 GB aan vrije schijfruimte,
afhankelijk van de omvang van uw systeem en de virtuele
machines. 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 12.
• Optionele tweede array voor ESXi
Opmerking

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

De virtuele machines moeten gebruikmaken van
thick provisioning voor opslag.

• Minimaal 2 schijven met een RAID-1-configuratie
• Minimaal 300 GB bruikbare opslag
• Gebruiken mogelijk dezelfde configuraties als de interne
virtuele machines
Opmerking

De virtuele machines moeten gebruikmaken van
thick provisioning voor opslag.
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Module
SAN-opslag

Opmerkingen over vereisten
• Kan worden gebruikt als vervanging voor DAS. Cisco raadt
aan dezelfde hoeveelheid opslagruimte toe te wijzen.
• Bladeservers uit de B-serie hebben slechts twee
harde-schijfstations. Als u Cisco UCS-bladeservers uit de
B-serie gebruikt en als u een upgrade wilt uitvoeren naar
Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0 of 2.5 moet u
SAN-opslag gebruiken om te voldoen aan de RAID 5- of
RAID 10-configuratievereisten voor de vier harde schijven.
• Alleen aanbevolen voor implementaties waarbij het
ondersteuningspersoneel ervaring heeft met bewaking en
afstemmen van de SAN-prestaties.
Opmerking
U neemt de verantwoordelijkheid voor het
toevoegen van opslag voor nieuwe
VMware-vereisten en groei van het systeem
in de toekomst.
• 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.
Opmerking
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Module
NAS-opslag

Opmerkingen over vereisten
• Kan worden gebruikt als vervanging voor DAS of SAN.
Cisco raadt aan dezelfde hoeveelheid opslagruimte toe te
wijzen.
• We raden aan dat u NAS-opslagservers gebruikt in
combinatie met de Cisco UCS-rekservers uit de C-serie.
• Alleen aanbevolen voor implementaties waarbij het
ondersteuningspersoneel ervaring heeft met bewaking en
afstemmen van de NAS-prestaties.
Opmerking
U neemt de verantwoordelijkheid voor het
toevoegen van extra opslag voor nieuwe
VMware-vereisten en groei van het systeem
in de toekomst.
• 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.2FNAS voor
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.
Opmerking
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.
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Module

Opmerkingen over vereisten

Hypervisor

Er wordt in het gedeelte Minimale hardwarevereisten, op pagina
9 uitleg gegeven over de ESXi-versies en vSphere-licenties.
• Eén VMware-licentie per processorsocket.
• vCenter Server 5.0, 5.0 Update 1, 5.0 Update 2, 5.1, 5.1
Update 1, 5.5
Opmerking
Om veiligheidsredenen moet 5.1 versie
1900470 of nieuwer worden aangeschaft.
• vCenter kan zijn geïnstalleerd naast Cisco WebEx Meetings
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.

E-mailserver

• Volledige domeinnaam (FQDN) van een mailserver die het
systeem gebruikt om e-mails te verzenden.
• Poortnummer: standaardwaarde van het
SMTP-poortnummer is 25 of 465 (beveiligd
SMTP-poortnummer).
• Als u een e-mailserver met TLS wilt gebruiken in
combinatie met certificaten van derden, moet u de
certificaten op uw systeem importeren. Raadpleeg
'Certificaten beheren' in de Beheerhandleiding ophttp://
www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_
guides_list.html voor meer informatie.

Licenties

MDC-licenties: er is een MDC-licentie vereist voor elk datacenter
in een multi-datacentersysteem. Er is geen MDC-licentie vereist
voor een systeem met één datacenter. Zie Over MDC-licenties
voor meer informatie over MDC-licenties.
Hostlicentie: elke gebruiker die een vergadering wil hosten, moet
beschikken over een hostlicentie om een WebEx-web-,
WebEx-audio-, Persoonlijke conferentie- of
massasnelkiesvergadering te starten. Zie Over hostlicenties voor
meer informatie over hostlicenties.
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WebEx-productiviteitstools
Met de WebEx-productiviteitstools kunnen gebruikers WebEx-vergaderingssessies starten, plannen of eraan
deelnemen vanuit toepassingen zoals Microsoft® Outlook®. Gebruikers kunnen meer informatie over Cisco
WebEx-productiviteitstools vinden op http://www.webex.com/support/productivity-tools.html.
Cisco WebEx Meetings Server biedt ondersteuning voor de nieuwste versies van WebEx-toepassingen
beschikbaar op de pagina Instellingen > Downloads. Als gebruikers een oudere versie gebruiken van de
WebEx-productiviteitstools nadat een systeemupgrade is uitgevoerd, kunnen ze wel vergaderingen plannen,
starten en eraan deelnemen, maar de nieuwste functies zijn dan niet beschikbaar. We raden aan dat u het
nieuwste .msi-bestand voor de WebEx-productiviteitstools op de achtergrond pusht voor een optimale
gebruikservaring. (Zie Compatibiliteitsmatrix voor Cisco WebEx Meetings-toepassing en -productiviteitstools,
op pagina 202.)

Gebruikers
Het systeem ondersteunt een limiet van 400.000 gebruikersaccounts. Dit aantal staat voor het totaal van zowel
actieve als gedeactiveerde gebruikersaccounts. Deze limiet is groot genoeg om aan te passen aan verwachte
groei in de gebruikersdatabase.
Beheerders kunnen gebruikers niet uit het systeem verwijderen. In plaats daarvan worden gebruikers
gedeactiveerd. Dit ontwerp biedt beheerders de mogelijkheid om eerder gedeactiveerde gebruikersaccounts
opnieuw te activeren, ook na lange perioden van gebruikersinactiviteit. De vergaderingen en andere inhoud
(met inbegrip van opnamen) van de gebruiker worden hersteld.

Implementatiegroottes voor uw systeem
De systeemgrootte bepalen
Bij het bepalen van de grootte voor uw systeem, dient u na te denken hoeveel gebruikers u verwacht dat het
systeem op een gegeven moment zullen gebruiken. In een systeem voor 50 gebruikers is het maximale aantal
gebruikers dat gelijktijdig aan een vergadering kan deelnemen bijvoorbeeld 50. Als meer dan 50 gebruikers
proberen deel te nemen aan een vergadering wordt er een foutbericht weergegeven voor alle gebruikers die
proberen een vergadering bij te wonen nadat het maximale aantal gebruikers is bereikt. Het systeem voorkomt
dat deze gebruikers deel kunnen nemen. Hier volgen enkele zaken waar rekening mee moet worden gehouden
wanneer u beslist hoe groot uw systeem moet worden:
• Bepaal hoeveel gebruikers er in het meest extreme geval deel zullen nemen aan een vergadering op een
willekeurige tijd, ook in uitzonderlijke of zeldzame gevallen.
• U kunt het systeem later altijd nog uitbreiden naar een grotere omvang. Uw hardware moet echter voldoen
aan of beter zijn dan de minimale vereisten voor het grotere systeem of u moet extra hardware kopen.
• Als u uw systeem een hoge beschikbaarheid wilt geven, of als u er een multi-datacentersysteem van wilt
maken, moet u ervoor zorgen dat u extra virtuele machines aanschaft om ondersteuning te bieden voor
de hoge beschikbaarheid of het MDC-systeem wanneer u de hardware gaat aanschaffen.
•

◦ Systeem voor 50 gebruikers, op pagina 12
◦ Systeem met 250 gebruiker, op pagina 16
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◦ Systeem met 800 gebruikers, op pagina 19
◦ Systeem voor 2000 gebruikers, op pagina 22

Vereisten voor vCenter co-residentie
VMware vCenter co-locatie (co-residentie) wordt alleen ondersteund met de systeemconfiguraties voor 50
en 250 gelijktijdige gebruikers.

Opmerking

Als u van plan bent VMware vCenter op dezelfde host te zetten als een systeem met 50 of 250 gelijktijdige
gebruikers, moet u extra RAM bestellen met uw UCS-server. Voor de precieze hoeveelheid vereiste RAM,
raadpleegt u de vereisten voor die systeemgrootte in het hoofdstuk Systeemvereisten voor WebEx.

Virtuele machines in uw systeem
Dit zijn de virtuele machines die voor uw systeem zijn gemaakt. Bepaalde functies zijn gecombineerd tot één
virtuele machine voor systemen met een kleinere omvang.
• Beheer - 'Hartknoop' van het systeem. Omvat de systeemdatabase en voorziet administratieve functies.
• Media - Biedt mediadiensten (audio-videofunctie, telefonie en vergaderdiensten).
Opgenomen in de virtuele beheermachine in een systeem met 50 gelijktijdige gebruikers.
• Web - Biedt webservices (lijst met vergaderingen en opnamen). Hiermee kan de gebruiker toekomstige
vergaderingen inplannen.
Opgenomen in de virtuele beheermachine in een systeem met 50, 250 of 800 gelijktijdige gebruikers.
Eindgebruikers melden zich aan bij de WebEx-website. Beheerders melden zich aan bij de Beheerwebsite.
• Internet Reverse Proxy (IRP) - Biedt openbare toegang, zodat gebruikers vergaderingen kunnen hosten
of bijwonen via internet en mobiele apparaten. De Internet Reverse Proxy is voor uw mobiele medewerkers
vereist om vergaderingen bij te wonen.

Opmerking

Alleen de Internet Reverse Proxy voorzien bij dit product kan worden gebruikt in dit
systeem. Internet Reverse Proxy's of web load balancers door andere leveranciers
geleverd, worden niet ondersteund. De Internet Reverse Proxy bij dit product is
geoptimaliseerd voor het verwerken van real-time web-, audio- en gegevensverkeer van
externe gebruikers die deelnemen aan vergaderingen vanaf internet.

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.
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Opmerking

In dit document gebruiken we de term 'interne virtuele machines' om te verwijzen naar het virtuele
beheerapparaat en, indien van toepassing, naar de virtuele machines voor media en web.
De Internet Reverse Proxy bevindt zich in het DMZ-netwerk (netwerktopologieën zonder en met split-horizon)
of in het interne netwerk (alle interne netwerktopologieën).
• Netwerktopologie zonder split-horizon, op pagina 50
• Netwerktopologie met split-horizon, op pagina 52
• Interne IRP-netwerktopologie (Internet Reverse Proxy), op pagina 49

Minimale hardwarevereisten
In dit gedeelte staat een aantal van de Cisco UCS-servers die u kunt gebruiken voor systemen van alle groottes.
Zie een van de volgende onderdelen voor de specifieke vereisten voor elk systeem:
• Systeem voor 50 gebruikers
• Systeem met 250 gebruiker
• Systeem met 800 gebruikers
• Systeem voor 2000 gebruikers
Raadpleeg ook de Handleiding voor probleemoplossing voor de Cisco WebEx Meetings Server via http://
www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/webex-meetings-server/sales-resources-listing.html.
Tabel 1: ESXi-versies en licentietypes

Systeemgrootte

ESXi-versie

Licentietype vSphere

50 of 250

5.0, 5.1, 5.5

Standard Edition, Enterprise
Edition, Enterprise Plus Edition

800 of 2000

5.0, 5.1

Alleen Enterprise Plus Edition

5.5

Standard Edition, Enterprise
Edition, Enterprise Plus Edition

Tabel 2: Hostmodellen

Implementatie-omvang
50 gebruikers

Voorbeeld van UCS-model
• UCS C220 M3
• UCS B200 M3
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Implementatie-omvang
250 gebruikers

Voorbeeld van UCS-model
• UCS C220 M3
• UCS B200 M3

800 gebruikers

• UCS C460 M2
• UCS B440 M2
• UCS B420 M3

2000 gebruikers

• UCS C460 M2
• UCS B440 M2
• UCS B420 M3

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.
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.
Wanneer u een upgrade uitvoert naar Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0, kunt u Cisco UCS B200
M3-bladeservers gebruiken met twee lokale harde schijven mits het bijgewerkte systeem gebruikmaakt van
SAN-opslag voor de virtuele machines. Als u SAN-opslag gebruikt in combinatie met de bladeservers uit de
B-serie kan uw systeem voldoen aan de RAID 5- of RAID 10-configuratievereisten voor vier harde schijven
van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0.

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

De UCS C460 M2-server heeft geen Battery Backup Unit (BBU). Stel het schrijfcachebeleid in op
write-through. Zie 'De schrijfcache instellen op een RAID-controller' op VMware vSphere ESXi installeren
en opslag configureren, op pagina 43 voor meer informatie.
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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 Cisco UCS-server mogelijk wordt gemaakt).
Afhankelijk van de grootte van uw systeem worden vCenter en meerdere virtuele machines uitgevoerd op
dezelfde Cisco UCS-server.
Cisco WebEx Meetings 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:
• Een consistente servicekwaliteit voor Cisco WebEx Meeting Server bij piekgebruik van het systeem
(maximumcapaciteit).
• VMware ESXi.
• VMware vCenter (indien co-resident).
Raadpleeg de kennisdatabase voor de vereisten van vCenter Server door respectievelijk op 'vCenter
Server 5.0 installeren, praktijkvoorbeelden', 'vCenter Server 5.1 installeren, praktijkvoorbeelden' of
'vCenter Server 5.5 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.

Belangrijk

Voorzichtig

De vereisten voor de Cisco UCS-servers omvatten de vereisten voor Cisco WebEx Meetings Server 2.x,
VMware ESXi 5.5, 5.1 en 5.0 en vCenter 5.5, 5.1 en 5.0 (in ondersteunde co-residentieconfiguraties).

Andere co-residentie dan in de configuraties in de tabellen in dit document wordt niet ondersteund. Als
u zich niet aan de systeemvereisten houdt, kunnen uw virtuele machines mogelijk niet worden opgestart.
De implementatie van de virtuele machines kan tijdens de implementatie van vCenter OCA mogelijk
vastlopen vanaf de eerste productschermen.
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Systeem voor 50 gebruikers
Een systeem met 50 gebruikers wordt ook wel een microsysteem genoemd. (Multi-datacenter (MDC) is niet
beschikbaar voor microsystemen.) In het overzicht staan twee versies van een implementatie met 50 gebruikers.
(De 'redundante' virtuele machines bieden ondersteuning voor hoge beschikbaarheid (HA).)

De 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, en de benodigde vrije schijfruimte wanneer u met Automatisch upgraden upgradet
van Cisco WebEx Meetings Server versie 1.x naar 2.x met gebruik van uw huidige Cisco UCS-servers. Zie
Algemene systeemvereisten voor meer informatie.
Zie Netwerkbandbreedtevereisten, op pagina 57 voor informatie over de bandbreedtevereisten.

Opmerking

Zie Voordelen van het implementeren van een systeem op VMware vSphere, op pagina 39 voor informatie
over IOPS.
Co-residentie met vCenter wordt ondersteund bij de implementatie van een systeem voor 50 gebruikers als
deze is geconfigureerd volgens de volgende tabel.
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Virtuele
machines op
ESXi-host
(Cisco
UCS-server)

Beheer

CPU-kernen Geheugen
(GB)

•4

24

•6

Ethernet-poorten

Vereiste
opslagruimte
op de
harde
schijf voor
nieuwe
installaties

1.5 TB;
• 2 voor Admin minimaal
virtuele
7,200
machine, plus 1 RPM
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie

Vrije opslagruimte vereist
op de harde schijf om
automatisch te upgraden
1
van 2.X naar 1.X

1118 GB voor automatische
installatie.

• 1 aanbevolen
voor
ESXi-beheernetwerk
Beheer en
vCenter
(co-resident)

•8

36

•6

1.5 TB;
• 2 voor Admin minimaal
virtuele
7,200
machine, plus 1 RPM
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie

1078 GB
Opmerking

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

• 1 voor vCenter
• 1 aanbevolen
voor
ESXi-beheernetwerk
Internet
Reverse Proxy
(IRP)

•4
•6

12

300 GB;
• 2 voor IRP
minimaal
virtuele
7,200
machine, plus 1 RPM
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie

172 GB

• 1 aanbevolen
voor
ESXi-beheernetwerk
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Virtuele
machines op
ESXi-host
(Cisco
UCS-server)

CPU-kernen Geheugen
(GB)

Beheer en IRP 8
(co-resident)

36

Ethernet-poorten

1.5 TB;
• 2 voor Admin minimaal
virtuele
7,200
machine, plus 1 RPM
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie
• 2 voor IRP
virtuele
machine, plus 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie
• 1 aanbevolen
voor
ESXi-beheernetwerk
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Vereiste
opslagruimte
op de
harde
schijf voor
nieuwe
installaties

Vrije opslagruimte vereist
op de harde schijf om
automatisch te upgraden
1
van 2.X naar 1.X

990 GB

WebEx-systeemvereisten
Systeem voor 50 gebruikers

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

CPU-kernen Geheugen
(GB)

Beheer en IRP 12
en vCenter
(allemaal
co-resident)

40

Ethernet-poorten

Vereiste
opslagruimte
op de
harde
schijf voor
nieuwe
installaties

1.5 TB;
• 2 voor Admin minimaal
virtuele
7,200
machine, plus 1 RPM
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie

Vrije opslagruimte vereist
op de harde schijf om
automatisch te upgraden
1
van 2.X naar 1.X

950 GB
Opmerking

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

• 2 voor IRP
virtuele
machine, plus 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie
• 1 voor vCenter
• 1 aanbevolen
voor
ESXi-beheernetwerk

1 Als u kiest voor Handmatig upgraden als u alle virtuele machines handmatig implementeert en als u dezelfde hardware gebruikt, moet u twee keer zo veel vrije
ruimte hebben als is vereist voor Automatisch upgraden.

Opmerking

Wanneer u een systeem met hoge beschikbaarheid (HA) wilt gaan gebruiken, gelden de dubbele
hardwarevereisten en hoeveelheden in vergelijking met het primaire systeem om beide systemen te
ondersteunen.

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 geheugen wordt niet gedeeld met 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.
Als u probeert een virtuele machine te implementeren zonder het minimum aantal vCPU's, mislukt de
OVA-implementatie van de virtuele machine. Als u probeert een virtuele machine te implementeren zonder
het minimum aantal MHz aan processorsnelheid, wordt de virtuele machine niet ingeschakeld.

Belangrijk

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 11.
2

Type virtuele machine

Virtuele CPU
(vCPU)

CPU (MHz)

Gereserveerd
geheugen/Totaal
3
geheugen (GB)

Schijven (GB)

Beheer

4

8000

12/14

418

Internet Reverse Proxy

4

8000

4/4

128

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

Systeem met 250 gebruiker
Een systeem met 250 gebruikers wordt ook wel een klein systeem genoemd. In de systematische weergave
van het systeem staan twee versies van een implementatie met 250 gebruikers. De 'redundante' virtuele
machines bieden ondersteuning voor hoge beschikbaarheid (HA). Als uw systeem geen ondersteuning biedt
voor hoge beschikbaarheid, implementeert u alleen het primaire systeem.

In dit overzicht staat de indeling van een systeem voor 250 gebruikers met twee datacenters die samen een
multi-datacentersysteem (MDC) vormen met Internet Reverse Proxy-ondersteuning (IRP). Licentiebeheer
wordt op slechts één datacenter uitgevoerd.
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De 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, en de benodigde vrije schijfruimte wanneer u met Automatisch upgraden upgradet
van Cisco WebEx Meetings Server versie 1.x naar 2.x met gebruik van uw huidige Cisco UCS-servers. Zie
Algemene systeemvereisten voor meer informatie.
Voor informatie over de bandbreedtevereisten, zie de Netwerkbandbreedtevereisten, op pagina 57.
Zie Voordelen van het implementeren van een systeem op VMware vSphere, op pagina 39 voor informatie
over IOPS.
Co-residentie met vCenter wordt ondersteund bij de implementatie van een systeem voor 250 gebruikers als
deze is geconfigureerd volgens de volgende tabel.
Virtuele
machines op
ESXi-host
(Cisco
UCS-server)

CPU-kernen Geheugen
(GB)

Beheer en
media

12

52

Ethernet-poorten

Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

1.5 TB;
• 2 voor Admin minimaal
en Media, plus 7200 RPM
1 indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie

Vrije opslagruimte
vereist op de harde
schijf om automatisch
te upgraden van 2.X
4
naar 1.X
990 GB

• 1 aanbevolen
voor
ESXi-beheernetwerk
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Virtuele
machines op
ESXi-host
(Cisco
UCS-server)

CPU-kernen Geheugen
(GB)

(Beheer en
media) en
vCenter
(co-resident)

16

56

Ethernet-poorten

Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

1.5 TB;
• 2 voor Admin minimaal
en Media, plus 7200 RPM
1 indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie

Vrije opslagruimte
vereist op de harde
schijf om automatisch
te upgraden van 2.X
4
naar 1.X
950 GB
Opmerking

• 1 aanbevolen
voor
ESXi-beheernetwerk
• 1 voor vCenter
Internet Reverse 12
Proxy (IRP)

36

300 GB;
• 2 voor IRP,
minimaal
plus 1 indien
7200 RPM
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie

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

172 GB

• 1 aanbevolen
voor
ESXi-beheernetwerk

4 Als u kiest voor Handmatig upgraden als u alle virtuele machines handmatig implementeert en als u dezelfde hardware gebruikt, moet u twee keer zo veel vrije
ruimte hebben als is vereist voor Automatisch upgraden.

Opmerking

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

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 geheugen wordt niet gedeeld met 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.
Als u probeert een virtuele machine te implementeren zonder het minimum aantal vCPU's, mislukt de
OVA-implementatie van de virtuele machine. Als u probeert een virtuele machine te implementeren zonder
het minimum aantal MHz aan processorsnelheid, wordt de virtuele machine niet ingeschakeld.

Belangrijk

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.
5

Type virtuele machine

Virtuele CPU
(vCPU)

CPU (MHz)

Gereserveerd
geheugen/Totaal
6
geheugen (GB)

Schijven (GB)

Beheer

4

8000

16/16

418

Media

8

16,480

13/23

128

Internet Reverse Proxy

8

16,480

6/6

128

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

Systeem met 800 gebruikers
Een systeem met 800 gebruikers wordt ook wel een gemiddeld systeem genoemd. In de weergave staan twee
versies van een implementatie met 800 gebruikers. De 'redundante' virtuele machines bieden ondersteuning
voor hoge beschikbaarheid (HA).
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In dit overzicht staat de indeling van een systeem voor 800 gebruikers met twee datacenters die samen een
multi-datacentersysteem (MDC) vormen met Internet Reverse Proxy-ondersteuning (IRP). Licentiebeheer

wordt op slechts één datacenter uitgevoerd.
De 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, en de benodigde vrije schijfruimte wanneer u met Automatisch upgraden upgradet
van Cisco WebEx Meetings Server versie 1.x naar 2.x met gebruik van uw huidige Cisco UCS-servers. Zie
Algemene systeemvereisten voor meer informatie.
Voor meer informatie over de bandbreedtevereisten, zie Netwerkbandbreedtevereisten, op pagina 57.

Opmerking

Co-residentie met vCenter wordt niet ondersteund bij systeemimplementaties voor 800 gebruikers.
Zie Voordelen van het implementeren van een systeem op VMware vSphere, op pagina 39 voor informatie
over IOPS.
Virtuele machines op CPU-kernen Geheugen
ESXi-host (Cisco
(GB)
UCS-server)

Beheer en media
(gecombineerd)

40

80

Ethernet-poorten

• 2 voor Admin en
Media, plus 1
indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie
• 1 aanbevolen voor
ESXi-beheernetwerk
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Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

Vrije
opslagruimte
vereist op de
harde schijf om
automatisch te
upgraden van
7
2.X naar 1.X

1.5 TB;
minimaal
10.000 RPM

990 GB

WebEx-systeemvereisten
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Virtuele machines op CPU-kernen Geheugen
ESXi-host (Cisco
(GB)
UCS-server)

Internet Reverse
Proxy (IRP)

40

36

Ethernet-poorten

Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

300 GB;
• 2 voor IRP, plus 1 minimaal
indien
10.000 RPM
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor redundantie

Vrije
opslagruimte
vereist op de
harde schijf om
automatisch te
upgraden van
7
2.X naar 1.X
172 GB

• 1 aanbevolen voor
ESXi-beheernetwerk

7 Als u kiest voor Handmatig upgraden als u alle virtuele machines handmatig implementeert en als u dezelfde hardware gebruikt, moet u twee keer zo veel vrije
ruimte hebben als is vereist voor Automatisch upgraden.

Opmerking

Wanneer u een systeem met hoge beschikbaarheid wilt 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.

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 geheugen wordt niet gedeeld met andere virtuele machines op dezelfde fysieke Cisco UCS-server.
Schijfbronnen (opslag) worden beheerd in twee afzonderlijke gebieden. Tijdens de OVA-build wordt het
minimale schrijfformaat door middel van de grootte van de partitie van het CentOS-bestandssysteem. Bovendien
bepaalt vCenter de maximale beschikbare schijfruimte.
Als u probeert een virtuele machine te implementeren zonder het minimum aantal vCPU's, mislukt de
OVA-implementatie van de virtuele machine. Als u probeert een virtuele machine te implementeren zonder
het minimum aantal MHz aan processorsnelheid, wordt de virtuele machine niet ingeschakeld.

Belangrijk

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 11.
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8

Type virtuele machine

Virtuele CPU
(vCPU)

CPU (MHz)

Gereserveerd
geheugen/Totaal
9
geheugen (GB)

Schijven (GB)

Beheer

10

20,600

16/16

418

Media

30

60,800

14/44

128

Internet Reverse Proxy

20

41,200

10/10

128

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

Systeem voor 2000 gebruikers
Een systeem met 2000 gebruikers wordt ook wel een groot systeem genoemd. In dit overzicht staat een systeem
voor 2000 gebruikers met hoge beschikbaarheid (HA) en Internet Reverse Proxy-ondersteuning (IRP). De
virtuele machines met hoge beschikbaarheid worden weergegeven als de redundante virtuele machines. Als
uw systeem geen ondersteuning biedt voor hoge beschikbaarheid, implementeert u alleen het primaire systeem.

In dit overzicht staat de implementatie van een systeem voor 2000 gebruikers met twee datacenters die samen
een multi-datacentersysteem (MDC) vormen met Internet Reverse Proxy-ondersteuning (IRP). Licentiebeheer
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wordt op slechts één datacenter uitgevoerd.

Belangrijk

We raden aan dat u alle virtuele machines die in het overzicht worden weergegeven, implementeert. Door
de implementatie van verschillende typen virtuele machines op een fysieke server bent u beter in staat om
systeemuitval in het geval van een hardwarestoring te voorkomen. Het plaatsen van virtuele media- en
webmachines op een eigen fysieke server is bijvoorbeeld veerkrachtiger dan wanneer u beide virtuele
webmachines op dezelfde fysieke server plaatst.
De 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, en de benodigde vrije schijfruimte wanneer u met Automatisch upgraden upgradet
van Cisco WebEx Meetings Server versie 1.x naar 2.x met gebruik van uw huidige Cisco UCS-servers. Zie
Algemene systeemvereisten voor meer informatie.
Voor meer informatie over de bandbreedtevereisten, zie Netwerkbandbreedtevereisten, op pagina 57.
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.

Opmerking

Co-residentie met vCenter wordt niet ondersteund bij systeemimplementaties voor 2000 gebruikers.

Opmerking

Zie Voordelen van het implementeren van een systeem op VMware vSphere, op pagina 39 voor informatie
over IOPS.
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Virtuele machines op
ESXi-host (Cisco
UCS-server)

CPU-kernen

Geheugen
(GB)

Media1 en beheer
(gecombineerd)

40

80

Ethernet-poorten

Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

1.5 TB;
• 2 voor Media1 minimaal
en Admin, plus 10.000 RPM
1 indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie

Vrije
opslagruimte
vereist op de
harde schijf
om
automatisch
te upgraden
van 2.X naar
10
1.X
990 GB

• 1 aanbevolen
voor
ESXi-beheernetwerk
Media2 en web1
(gecombineerd)

40

80

1 TB;
• 2 voor Media2 minimaal
en Web1, plus 10.000 RPM
1 indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie

768 GB

• 1 aanbevolen
voor
ESXi-beheernetwerk
Media3S en Web2
(gecombineerd)

40

80

1 TB;
• 2 voor Media3 minimaal
en Web2, plus 10.000 RPM
1 indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie
• 1 aanbevolen
voor
ESXi-beheernetwerk
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Virtuele machines op
ESXi-host (Cisco
UCS-server)

CPU-kernen

Internet Reverse Proxy 40
(IRP)

Geheugen
(GB)

36

Ethernet-poorten

Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

300 GB;
• 2 voor IRP,
minimaal
plus 1 indien
10.000 RPM
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie

Vrije
opslagruimte
vereist op de
harde schijf
om
automatisch
te upgraden
van 2.X naar
10
1.X
172 GB

• 1 aanbevolen
voor
ESXi-beheernetwerk
Media en beheer
40
(gecombineerd) voor
hoge beschikbaarheid

80

1.5 TB;
• 2 voor Media minimaal
en Admin, plus 10.000 RPM
1 indien
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie

990 GB

• 1 aanbevolen
voor
ESXi-beheernetwerk
Web voor hoge
beschikbaarheid

40

80

1 TB;
• 2 voor Web,
minimaal
plus 1 indien
10.000 RPM
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie

896 GB

• 1 aanbevolen
voor
ESXi-beheernetwerk
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Virtuele machines op
ESXi-host (Cisco
UCS-server)

CPU-kernen

Geheugen
(GB)

IRP voor hoge
beschikbaarheid

40

36

Ethernet-poorten

Vereiste
opslagruimte
op de harde
schijf voor
nieuwe
installaties

300 GB;
• 2 voor IRP,
minimaal
plus 1 indien
10.000 RPM
NIC-teaming
wordt gebruikt
voor
redundantie

Vrije
opslagruimte
vereist op de
harde schijf
om
automatisch
te upgraden
van 2.X naar
10
1.X
172 GB

• 1 aanbevolen
voor
ESXi-beheernetwerk

10 Als u kiest voor Handmatig upgraden als u alle virtuele machines handmatig implementeert en als u dezelfde hardware gebruikt, moet u twee keer zo veel vrije
ruimte hebben als is vereist voor Automatisch upgraden.

Opmerking

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.

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 geheugen wordt niet gedeeld met 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.
Als u probeert een virtuele machine te implementeren zonder het minimum aantal vCPU's, mislukt de
OVA-implementatie van de virtuele machine. Als u probeert een virtuele machine te implementeren zonder
het minimum aantal MHz aan processorsnelheid, wordt de virtuele machine niet ingeschakeld.

Belangrijk

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.
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11

Type virtuele machine

Virtuele CPU
(vCPU)

CPU (MHz)

Gereserveerd
geheugen/Totaal
12
geheugen (GB)

Schijven (GB)

Beheer

10

20,600

16/16

418

Media

30

60,800

14/44

128

Web

10

20,600

16/16

128

Internet Reverse Proxy

20

41,200

10/10

128

11 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.)
12 Virtuele machines met mediafunctionaliteit hebben aanvullend, niet-gereserveerd geheugen; Geheugen = Gereserveerd/Totaal

Systemcapaciteitsmatrix
Hoofdpunten:
• Bij het opstellen van de informatie in dit gedeelte 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.
• Het toevoegen van hoge beschikbaarheid of een multi-datacenter zorgt niet voor een hogere capaciteit
voor vergaderingen: een systeem voor 800 gebruikers blijft een systeem voor 800 gebruikers.
De getallen in de onderstaande tabel weerspiegelen de ontwerpcapaciteit voor het Cisco WebEx Meetings
Server-systeem. Wanneer het systeem draait op een hogere capaciteit dan in deze specificaties is aangegeven,
kan de gebruikerservaring verslechteren en het systeem instabiel worden. Cisco behoudt zich het recht voor
om op deze niveaus capaciteitslimieten op te leggen.

Opmerking

De waarden in de volgende tabel blijven hetzelfde, onafhankelijk van of het systeem slechts één of meerdere
datacenters bevat.
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Tabel 3: Systemcapaciteitsmatrix

Systeemcapaciteit Systeem
Systeem
voor 2000 voor 800
gebruikers gebruikers

Systeem
Systeem
Aantekeningen
voor 250
voor 50
gebruikers gebruikers

Maximumaantal 2000
gelijktijdige
vergaderingsverbindingen
(audio-, video- en
webgebruikers)

800

250

50

Het aantal deelnemers aan
gelijktijdige vergaderingen op een
bepaald tijdstip.

Maximumaantal 2000
gelijktijdige
audioverbindingen
(mensen die
inbellen op de
teleconferentie en
spraakverbindingen
via
vergaderclients op
computers)

800

250

50

De systeemcapaciteit aan de
linkerkant blijft ongewijzigd,
ongeacht de combinatie van
functies die wordt gebruikt:

Maximumaantal
gelijktijdige
gebruikers en
delers van
webvideo

100013

• G.711, G.722, G.729
audiocodecs
• IPv4- of
IPv6-teleconferenties
• TLS-/SRTP-audiocodering
400

125

25

Deze getallen geven het maximale
aantal gelijktijdige
vergaderingsverbindingen (oftewel
deelnemers) 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.
Opmerking

Opmerking
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Als een deelnemer
aan een vergadering
video gebruikt,
worden alle andere
gebruikers in
dezelfde vergadering
ook meegerekend als
videogebruikers, ook
als ze zelf geen video
gebruiken.
Het delen van
bureaubladen valt
niet onder video.
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Systeemcapaciteit Systeem
Systeem
voor 2000 voor 800
gebruikers gebruikers

Systeem
Systeem
Aantekeningen
voor 250
voor 50
gebruikers gebruikers

Maximumaantal
deelnemers per
vergadering

500

250

50

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

Maximumaantal 100
vergaderingen dat
gelijktijdig kan
worden
opgenomen

40

13

3

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

Maximumaantal
gelijktijdige
afgespeelde
opnamen

200

63

12

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.

500

500

Opmerking

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

Maximumaantal 400,000
gebruikersprofielen

400,000

400,000

400,000

Dit aantal omvat actieve en
gedeactiveerde gebruikers.

Maximumaantal
gelijktijdige
vergaderingen

1000

400

125

25

Het aantal afzonderlijke
vergaderingen dat gelijktijdig kan
worden gehouden.

Maximumaantal
gesprekken
(gesprekken per
seconde)

20

8

3

1

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.
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Systeemcapaciteit Systeem
Systeem
voor 2000 voor 800
gebruikers gebruikers

Systeem
Systeem
Aantekeningen
voor 250
voor 50
gebruikers gebruikers

Maximumaantal
gebruikers dat
zich gelijktijdig
aanmeldt

20
8 personen 3 personen 1 persoon
personen
per seconde per seconde per
per seconde
seconde

Maximale totale
verbruik van
bandbreedte

5 Gbps

2 Gbps

625 Mbps

125 Mbps 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.

13 800 volgens de Federal Information Processing Standard (FIPS-omgevingen)
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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.
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Opmerking

Voor nieuwe installaties van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0 en hoger zijn de opslagvereisten:
• De schijfruimte kan lokaal (DAS) of extern (SAN of NAS) zijn.
• Voor ESXi-hosts (Cisco UCS-server) met de virtuele beheermachine is 1,5 TB aan schijfruimte
vereist.
• Voor ESXi-hosts (Cisco UCS-server) zonder een virtuele beheermachine is 1 TB aan schijfruimte
vereist.
• Wanneer u een upgrade uitvoert op Cisco WebEx Meetings Server met behulp van bestaande 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).
Zie voor de volledige details het gedeelte Resources die worden gebruikt door Cisco WebEx Meetings
Server en de ESXi-host in de http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/webex-meetings-server/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Tip

Opmerking

De maximale duur van een vergadering is 24 uur, ongeacht de grootte van de systeemimplementaties.

Houd er wanneer u een upgrade overweegt rekening mee dat de omvang van de gegevensopslag toeneemt,
want het originele en het geüpgradede systeem delen de gegevensopslag totdat het testen van het
geüpgradede systeem is voltooid en het originele systeem is verwijderd.
Zie het gedeelte Netwerkbandbreedtevereisten in het hoofdstuk 'Netwerktopologie voor uw systeem' van dit
boek voor meer informatie over de netwerkbandbreedtevereisten voor de verschillende gebruikerssystemen.

Versie upgraden en matrix bijwerken
Gebruik de volgende tabel om te bepalen of u een systeemupgrade of -update moet uitvoeren op een datacenter
voor de uitvoering van een specifieke versie van Cisco WebEx Meetings Server.
Geïnstalleerde versie Naar versie...

Upgraden

Bijwerken

1.5MR3 of hoger

2.0 of 2.514

X

1.0MR, 1.1MR of
1.5MR

2.5

X

2.0MR3 of hoger

2.5

X

2.5 SDC (één
datacenter)

Elke 2.5MR

X
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Geïnstalleerde versie Naar versie...
2.5 MDC (meerdere
datacenters)

Elke 2.5MR

Upgraden

Bijwerken
X

14 Het wordt aanbevolen elke versie van 1.0, 1.1 of 1.5 bij te werken naar de versie 1.5MR3 van de OVA- en ISO-bestanden voordat u een upgrade uitvoert naar
versie 2.5.

Raadpleeg de Beheerhandleiding van Cisco WebEx Meetings Server op http://www.cisco.com/c/en/us/support/
conferencing/webex-meetings-server/products-installation-guides-list.html voor instructies over updates en
upgrades.
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HOOFDSTUK

2

Inleiding en datacentertopologie voor uw
systeem
In dit hoofdstuk vindt u een inleiding, een overzicht van datacenters en vereisten van VMware vCenter voor
uw systeem.
• Introductie tot Cisco WebEx Meetings Server, pagina 33
• Informatie voor gebruikers van Cisco Unified MeetingPlace, pagina 35
• Algemene concepten voor systeemimplementatie, pagina 35
• Een enkelvoudig datacenter implementeren, pagina 38
• Enkelvoudige datacenters samenvoegen om een multi-datacentersysteem (MDC) te maken, pagina 38
• VMware vSphere gebruiken met uw systeem, pagina 38
• IOPS en prestaties van het opslagsysteem, pagina 41
• VMware vSphere ESXi installeren en opslag configureren, pagina 43
• Deelnemen aan vergaderingen, pagina 44

Introductie tot Cisco WebEx Meetings Server
Cisco WebEx Meetings Server is een veilige, volledig gevirtualiseerde vergaderoplossing in een privé cloud
(op locatie) die een combinatie biedt van audio, video en internet ter reductie van de vergaderkosten en
uitbreiding van uw investeringen in Cisco Unified Communications.
Cisco WebEx Meetings Server voorziet in de behoeften van moderne bedrijven door een uitgebreide
vergaderoplossing te bieden met alle tools die nodig zijn voor een effectieve en betrokken samenwerking.
Hiermee krijgen gebruikers een interactieve en productieve ervaring.
U kunt deze vergaderoplossing implementeren en beheren binnen uw privé cloud, achter de firewall in uw
datacenter. Dit pakket is ontwikkeld voor Cisco UCS-servers en VMware vSphere. (Zie Minimale
hardwarevereisten, op pagina 9 voor specifieke vereisten.) Het voorziet in een snelle virtuele implementatie
en krachtige beheerdershulpmiddelen voor het configureren en beheren van het systeem en het raadplegen
van belangrijke systeemstatistieken.
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Net als andere Cisco WebEx-producten biedt het realtime samenwerkingstools, waaronder het delen van
documenten, toepassingen en bureaubladen, notitietools, volledig hostbeheer voor een effectief
vergaderingsbeheer, en geïntegreerde deelnemerslijsten met actieve spreker, evenals wisselen tussen
videoweergaven, en het opnemen en afspelen van video. Dit product maakt gebruik van video van hoge
kwaliteit, zodat gebruikers kristalheldere video's kunnen delen.
Daarnaast kunnen mobiele gebruikers vergaderingen bijwonen en aan vergaderingen deelnemen. Zie
Besturingssysteemvereisten voor mobiele apparaten, op pagina 201 voor de ondersteunde apparaten.
Belangrijke overwegingen voor uw systeem
Houd rekening met het volgende:
• Forward proxy's - Deze worden niet aanbevolen, hoewel u ze wel met beperkingen kunt gebruiken.
Raadpleeg de Handleiding voor probleemoplossing voor de Cisco WebEx Meetings Server voor meer
informatie.
• Reverse proxy's - Alleen de Internet Reverse Proxy die bij dit product werd meegeleverd, wordt
ondersteund.
• NAT ondersteund indien het voldoet aan de vereisten voor dit systeem.
Voor meer informatie raadpleegt u NAT met uw systeem gebruiken.
• Enkelvoudige datacenters: implementaties met één datacenter worden ondersteund in alle versies van
Cisco WebEx Meetings Server.
Raadpleeg voor meer informatie Een enkelvoudig datacenter implementeren voor meer informatie.
• Multi-datacenters: datacenters met Cisco WebEx Meetings Server-versie 2.5 kunnen worden
samengevoegd om een systeem te vormen dat bestaat uit meerdere datacenters.
Meer informatie vindt u in Over meerdere datacenters.
• Opslagserver: elk datacenter in een multi-datacentersysteem moet beschikken over een eigen opslagserver.
Een opslagserver kan niet meer dan één datacenter ondersteunen.
• Systeem met hoge beschikbaarheid: een systeem met redundante virtuele machines waarop dezelfde
versie van Cisco WebEx Meetings Server wordt uitgevoerd. Als het primaire systeem (in een systeem
met één datacenter) defect wordt, blijft het systeem met hoge beschikbaarheid werkzaam. De redundante
virtuele machines (met hoge beschikbaarheid) moeten in hetzelfde datacenter als de primaire virtuele
machines staan. De primaire virtuele machines en de virtuele machines met hoge beschikbaarheid moeten
ook op hetzelfde VLAN of subnet zitten.
U kunt systemen met een hoge beschikbaarheid niet samenvoegen om een multi-datacenteromgeving
te maken.
• Internet Reverse Proxy-server (IRP): een virtuele machine die als proxy wordt geplaatst tussen het
externe internet en het interne netwerk van een bedrijf zodat iedereen toegang kan verkrijgen tot Cisco
WebEx Meetings Server. Een Internet Reverse Proxyserver is vereist als u gebruikers wilt toestaan om
intern en extern vergaderingen te plannen en eraan deel te nemen vanaf een mobiel apparaat, of als u
via internet beveiligde toegang wilt bieden tot uw WebEx-site. Een Internet Reverse Proxyserver is niet
vereist als u alleen toegang tot Cisco WebEx Meetings Server toestaat vanaf het interne netwerk.
Implementeer een virtuele IRP-machine met gebruik van hetzelfde OVA-bestand dat u hebt gebruikt
om uw virtuele beheermachine te implementeren. Uw virtuele IRP-machine moet op hetzelfde subnet
zitten als het publieke virtuele IP-adres.
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• Virtueel IP-adres (VIP): IP-adres dat wordt gebruikt om te communiceren met de virtuele beheer-, mediaen webmachines in een datacenter.
• Privé virtueel IP-adres (VIP): een extra IP-adres dat wordt geconfigureerd op de virtuele beheermachine
en die wordt gekoppeld aan de beheersite-URL. Het privé virtuele IP-adres kan ook worden gekoppeld
aan de URL van de WebEx-site als dat adres is geconfigureerd in de interne DNS-server in de split-horizon
DNS-implementatie of in implementaties zonder een Internet Reverse Proxyserver.
• Openbaar virtueel IP-adres (VIP): een extra IP-adres dat wordt geconfigureerd op de virtuele Internet
Reverse Proxy-machine en die alleen wordt gekoppeld aan de URL van de WebEx-site. De URL van
de WebEx-site op de externe DNS-servers moet te herleiden zijn naar het openbare virtuele IP-adres
om gebruikers via internet toegang te verschaffen tot de WebEx-site. Er wordt geen openbaar virtueel
IP-adres geconfigureerd op het systeem als er geen Internet Reverse Proxyserver aanwezig is.

Voorzichtig

Als u bij de implementatie van uw systeem onze aanbevelingen en vereisten niet in acht neemt, ontvangt
u geen ondersteuning van Cisco. Cisco is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die u kunt
ondervinden als gevolg van het niet opvolgen van onze richtlijnen.

Nieuwe en gewijzigde functies van Cisco WebEx Meetings Server
Ga voor een lijst met nieuwe en gewijzigde functies naar het gedeelte 'Nieuwe en gewijzigde functies van
Cisco WebEx Meetings Server' in de release-opmerkingen voor Cisco WebEx Meetings Server in
Release-opmerkingen.

Informatie voor gebruikers van Cisco Unified MeetingPlace
Belangrijk

Omwille van architecturale verschillen, is er geen migratiepad (voor bestaande gebruikersaccounts,
aanpassingen en vergaderingen) van Cisco Unified MeetingPlace naar Cisco WebEx Meetings Server. Er
zijn twee afzonderlijke producten.
U kunt de overstap voor uw gebruikers vereenvoudigen door zowel Cisco Unified MeetingPlace en Cisco
WebEx Meetings Server te ondersteunen gedurende een bepaalde periode terwijl u uw gebruikers aanmoedigt
over te stappen naar het nieuwe systeem. Om gebruikers te helpen met hun training tijdens deze overstap,
biedt Cisco trainingsvideo's aan die toegankelijk zijn vanaf de helppagina voor eindgebruikers.

Algemene concepten voor systeemimplementatie
Systeemgroottes
Systemen worden geïdentificeerd op basis van het ondersteunde aantal gelijktijdige gebruikers:
• 50 gelijktijdige gebruikers (ook bekend als een microsysteem)
◦ Geschikt voor een bedrijf met 500 tot 1000 werknemers
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◦ Primair systeem [zonder hoge beschikbaarheid (HA)] bevat een virtuele beheermachine en een
optionele IRP (Internet Reverse Proxy) (voor openbare toegang)
• 250 gelijktijdige gebruikers (ook bekend als een klein systeem)
◦ Geschikt voor een bedrijf met 2500 tot 5000 werknemers
◦ Primair systeem (zonder hoge beschikbaarheid) bevat een virtuele beheermachine, een virtuele
mediamachine en een optionele Reverse Proxy (voor openbare toegang)
• 800 gelijktijdige gebruikers (ook bekend als een middelgroot systeem)
◦ Geschikt voor een bedrijf met 8000 tot 16.000 werknemers
◦ Primair systeem (zonder hoge beschikbaarheid) bevat een virtuele beheermachine, een virtuele
mediamachine en een optionele Reverse Proxy (voor openbare toegang)
• 2000 gelijktijdige gebruikers (ook bekend als een groot systeem)
◦ Geschikt voor een bedrijf met 20.000 tot 40.000 werknemers
◦ Primair systeem (zonder hoge beschikbaarheid) bevat een virtuele beheermachine, 3 virtuele
mediamachines, 2 webmachines en een optionele Reverse Proxy (voor publieke toegang)

Gebruikte termen tijdens de implementatie
URL WebEx-site: een beveiligde HTTP-URL voor gebruikers om vergaderingen te hosten en deel te nemen
aan vergaderingen in een omgeving met één datacenter.
URL WebEx-beheer: een beveiligde HTTP-URL voor beheerders om het systeem te configureren, controleren
en beheren in een omgeving met één datacenter.
Openbaar VIP-adres: virtueel IP-adres voor de URL van de WebEx-site.
Privé VIP: virtueel IP-adres voor de beheersite-URL of het virtuele IP-adres voor de URL van de WebEx-site
(alleen voor interne gebruikers, als u een DNS met split-horizon hebt).
Algemene WebEx-URL: gebruikt door de DNS om de gebruiker om te leiden naar het datacenter waar de
gebruiker vergaderinggerelateerde taken uitvoert, zoals vergaderingen plannen of hosten. Welk datacenter
door DNS wordt gekozen, is transparant voor de gebruiker. De algemene WebEx-URL is voor een gebruiker
een gemakkelijke locatie om in het systeem te komen. Als een datacenter wordt uitgeschakeld, verandert er
niets voor de gebruiker, ook niet de URL waarmee vergaderingen worden geopend. Dit komt omdat de DNS
de gebruiker naar het overgebleven datacenter omleidt.
Algemene beheer-URL: wordt vaak simpelweg beheer-URL genoemd. Deze URL wordt door de DNS
gebruikt om een beheerder naar het beheerdatacenter om te leiden waar de beheerder zich bij het systeem
aanmeldt. Welk datacenter de DNS kiest is transparant voor de beheerder (de tekenreeks op de URL-balk
verandert echter, afhankelijk van via welk datacenter de beheerder toegang krijgt tot het systeem). De algemene
beheer-URL is een gemakkelijk doel dat een beheerder gebruikt om in het systeem te komen.
Lokale beheer-URL's: zijn specifiek voor elk datacenter in een MDC-systeem. Wanneer via de algemene
beheer-URL wordt aangemeld, leidt de DNS de beheerder om naar de lokale beheer-URL voor het
beheerdatacenter. Alle systeemwijzigingen, zoals het toewijzen van een licentie aan een gebruiker, worden
in het beheerdatacenter uitgevoerd en gerepliceerd naar alle datacenters in het MDC-systeem.
Een beheerder kan een specifiek datacenter kiezen dat in de CWMS-toepassing kan worden gewijzigd, maar
als hij een ander datacenter selecteert om te wijzigen, wordt de lokale beheer-URL niet gewijzigd. Dat komt
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omdat de toegang van de beheerder tot het systeem blijft bij het datacenter dat is gekozen door de DNS toen
de beheerder zich aanmeldde bij het systeem. De wijzigingen van de beheerder in een ander datacenter in het
MDC-systeem gaan via het door de DNS gekozen beheerdatacenter naar het doeldatacenter.
Een MDC-systeem heeft minimaal twee lokale beheer-URL's, een voor elk datacenter in het systeem.
Lokale URL's die specifiek voor elk datacenter gelden.
Systeemprofielinformatie
Vul deze grafiek van uw systeem in.
URL van de algemene site
URL van het algemene beheer
Virtuele IP-adressen DC1 en DC2
Datacenter 1

Datacenter 2

URL's lokale site
URL's lokale beheerder
Openbare virtuele IP-adressen
Privé virtuele IP-adressen
DNS-server
IP-adres virtuele beheermachine
IP-adres 1 virtuele mediamachine
IP-adres 2 virtuele mediamachine
IP-adres 3 virtuele mediamachine
IP-adres 1 virtuele webmachine
IP-adres 2 virtuele webmachine
DMZ - IP-adres virtuele machine
(optioneel)
E-mailadressen CWMS-beheerder
Wachtwoord
Remote Access15
Wachtwoord
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IP-adres Call Manager
Beheerders-id Cisco Call Manager
Wachtwoord Cisco Call Manager
CWMS-inbelnummers
Telefoonnummers
15 Remote Access-accounts kunnen pas worden ingeschakeld als het account wordt geactiveerd.

Een enkelvoudig datacenter implementeren
Cisco WebEx Meeting Server (CWMS) kan worden geïmplementeerd als systeem met één datacenter (SDC)
en optioneel als systeem met hoge beschikbaarheid (HA) of een multi-datacentersysteem (MDC) (zie
Redundantie in implementaties van systemen met hoge beschikbaarheid of MDC-systemen, op pagina 54).
Voor een SDC-systeem (inclusief een systeem met ondersteuning voor hoge beschikbaarheid) zijn pas na de
proefperiode hostlicenties vereist. Voor een MDC-systeem zijn minimaal twee MDC-functielicenties
(hostlicenties) nodig en er is geen MDC-proefperiode.

Enkelvoudige datacenters samenvoegen om een
multi-datacentersysteem (MDC) te maken
U kunt enkelvoudige datacenters met Cisco WebEx Meeting Server-versie 2.5 samenvoegen tot een
multi-datacentersysteem (MDC). (In versie 2.5 kunnen maximaal twee datacenters worden samengevoegd.)
De datacenters kunnen zich op verschillende geografische locaties bevinden en zich gedragen als peers in
plaats van dat een systeem werkt als back-up voor het andere, primaire CWMS-systeem. Een voorbeeld van
een back-upsysteemconfiguratie is een systeem met hoge beschikbaarheid dat zich moet bevinden in hetzelfde
datacenter. Zie Redundantie in implementaties van systemen met hoge beschikbaarheid of MDC-systemen,
op pagina 54. Voor informatie over het voorbereiden van uw datacenters op samenvoeging, het
samenvoegingsproces en het overdragen van gegevens van een datacenter naar het andere nadat het
samenvoegingsproces is voltooid, raadpleegt u 'Datacenters samenvoegen om een multi-datacentersysteem
(MDC) te maken' in de Beheerhandleiding voor Cisco WebEx versie 2.5.

VMware vSphere gebruiken met uw systeem
VMware vSphere

Belangrijk

Dit product kan alleen worden geïnstalleerd op een VMware vSphere virtualisatieplatform.
• Om tijd te besparen, beveelt Cisco standaard Cisco UCS-servers aan met een specifieke configuratie
van hardware en VMware-producten.
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• Cisco WebEx Meetings Server is echter ontworpen om samen te werken met elke gelijkwaardige Cisco
UCS-server die voldoet aan deze specificaties of die deze overschrijdt.
Zie Minimale hardwarevereisten, op pagina 9 voor meer informatie over de hardware- en
VMware-vereisten.
• U moet VMware vSphere 5.0, 5.0 Update 1, 5.0 Update 2, 5.1, 5.1 Update 1 of 5.5 aanschaffen als
hypervisorplatform voor Cisco WebEx Meetings Server.

Opmerking

Om veiligheidsredenen moet 5.1 versie 1900470 of nieuwer worden aangeschaft.

Voer een van de volgende handelingen uit:
◦ U kunt vSphere rechtstreeks aanschaffen bij Cisco op basis van de GPL (Global Price List). Cisco
is een goedgekeurde VMware-partner en -distributeur.
Dit is handig voor personen die 'alles bij één verkoper willen aanschaffen'.
◦ U kunt vSphere rechtstreeks bij VMware aanschaffen via een contract dat uw bedrijf rechtstreeks
met VMware heeft.

Voordelen van het implementeren van een systeem op VMware vSphere
In dit gedeelte wordt uitgelegd waarom VMware vSphere en vCenter een integraal geheel vormen bij het
gebruik van dit Cisco WebEx-product en waar u rekening mee moet houden.
Implementatie van het systeem
• Dit product is verpakt als een VMware vSphere-compatibel virtueel OVA-apparaat en niet als een
verzameling van softwarepakketten op een dvd. U moet vCenter hebben om het OVA te implementeren,
anders zal het product niet geïnstalleerd worden.
• Door het als een virtueel apparaat te verpakken, maken we een snelle implementatie mogelijk; in sommige
gevallen in minder dan een uur tijd.
• Als u snelle installaties met de OVA virtuele machine wilt vergemakkelijken, kunt u voor de meeste
systeemgroottes voor een automatische systeemimplementatie kiezen. Geef ons gewoon uw
vCenter-gebruikersgegevens en wij zullen alle virtuele machines voor uw systeem implementeren zonder
handmatige interventie. Deze innovatie zal uw arbeidskosten en tijd minimaliseren.

Opmerking

Het OVA-sjabloon maakt twee virtuele NIC's voor elke virtuele machine. Alleen de
virtuele beheermachine gebruikt echter beide virtuele NIC's. Voor alle andere virtuele
machines van Cisco WebEx Meetings Server (CWMS) geldt dat slechts één virtuele
NIC wordt gebruikt. De andere wordt verbroken.

• CWMS vereist dat klanten VMware ESXi of het overeenkomstige installeerbare Cisco ISO-bestand met
VMware ESXi uitvoeren. Beide edities bevatten de nodige stuurprogramma's ter ondersteuning van de
Cisco UCS-servers die zijn vereist voor CWMS. Zie http://www.cisco.com/en/US/docs/
unified_computing/ucs/release/notes/OL_26617.pdf voor meer informatie.
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Eenvoudig herstel van systeemfouten
Als de wijziging niet voldoet aan uw verwachtingen, kunt u door gebruik te maken van VMware Data Recovery
snel wijzigingen terugdraaien die uw systeem beïnvloeden.
Overwegingen vSphere
Houd het volgende in acht:
• U kunt uw virtuele machine naar een andere ESXi-host verplaatsen. U moet echter de indeling van de
virtuele machines op de nieuwe ESXi-host behouden. Met andere woorden, als u van plan bent om een
virtuele mediamachine te verplaatsen die co-resident is met een virtuele webmachine, moet u de machine
naar een afzonderlijke ESXi-host verplaatsen (waar het de enige virtuele machine is) of naar een ESXi-host
verplaatsen dat al een virtuele webmachine heeft.

Opmerking

Uw doel-ESXi-host moet aan dezelfde systeemvereisten voldoen als de bron-ESXi-host.

De volgende VMware-functies worden niet ondersteund met CWMS:
• VMotion en Storage Motion (Hoewel u uw virtuele machines kunt verplaatsen, kunt u dit niet doen met
behulp van deze tools.)
• VMware Distributed Resource Schedule (DRS)
• vSphere met hoge beschikbaarheid (HA)
• vSphere-clustering en het delen van hulpbronnen
Optimale werkwijzen voor vSphere
• We bevelen u aan dat u geen momentopnamen gebruikt voor virtuele machines. Als u besluit
momentopnamen te gebruiken, past u de momentopnamen na bevestiging van uw systeemwijzigingen
toe of verwijdert u ze zo snel mogelijk. Het behoud van een momentopname voor langere of kortere tijd
leidt tot een ernstige achteruitgang van de systeemprestaties.
• Gebruik bij SAN-omgevingen schijfbestanden voor een SAN met hoge IOPS-getallen.
Voor een systeem met 800 gebruikers is de gemiddelde IOPS voor een OVA-implementatie 506 (max.
IOPS is 855) voor de virtuele beheermachine en 475 (max. IOPS is 652) voor een virtuele mediamachine.
Zodra deze virtuele machines zijn gemaakt en ingeschakeld, kunt u de hoofdlettergevoelige URL invoeren
en de implementatie van het systeem vervolgen in een webbrowser. De gemiddelde IOPS voor een
primair systeem is 108 (max. IOPS is 1558) en 163 (max. IOPS is 1736) voor een secundair systeem.
• Zorg dat er voldoende vrije ruimte op uw SAN beschikbaar is. Momentopnamen worden op dezelfde
SAN opgeslagen.
• Maak voor de snelste implementatie en bandbreedte voor toekomstige groei gebruik van een 10
GB-netwerk.
• We raden u aan alle virtuele machines te beheren met behulp van hetzelfde vCenter. Dit maakt een
eenvoudiger herstel mogelijk, mocht het nodig zijn om uw systeem te herstellen.
Zie Netwerkbandbreedtevereisten, op pagina 57 voor meer informatie over netwerkbandbreedte.
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Vereisten voor vCenter Server
Naast vSphere is ook vCenter Server vereist.
• Voor het implementeren van deze virtuele machine, moet u ook vCenter gebruiken om de virtuele
machines in uw systeem te implementeren en te beheren. Dit product werkt niet zonder vCenter Server.
• Cisco raadt u aan back-ups en momentopnamen te maken van het systeem voordat u belangrijke
systeemwijzigingen doorvoert. Met behulp van back-ups kunt u wijzigingen ongedaan maken wanneer
de update niet aan uw verwachtingen voldoet. U kunt back-ups en momentopnamen automatiseren met
behulp van vCenter.
• Hoewel vSphere Standard Edition vereist is voor een systeem met 50 of 250 gebruikers, kunt u ook
overwegen de vSphere Essentials Plus-kit aan te schaffen. De vSphere Essentials Plus-kit is echter vooral
nuttig voor geldbewuste klanten die het systeem met 50 gebruikers implementeren en biedt niet een
aantal geavanceerde mogelijkheden die grote zakelijke klanten meestal vereisen. Raadpleeg uw
VMware-vertegenwoordiger voor de meest kosteneffectieve manier om aan de systeemvereisten te
voldoen.
• CWMS biedt ondersteuning voor vSphere Standard Edition. CWMS biedt geen ondersteuning voor de
Essentials Plus-kit.
vSphere Edition voor systemen met 800 en 2000 gebruikers
• De systemen met 800 en 2000 gebruikers omvatten virtuele machines die tussen de 30 en 40 vCPU's
vereisen. Deze virtuele machines gebruiken deze vCPU's om zeer rekenintensieve taken uit te voeren,
zoals SSL-codering of -decodering, gemengde audiostreams, enzovoorts.
Zie Bronnen die worden verbruikt door Cisco WebEx Meetings Server en de ESXi-host, op pagina 11
voor meer informatie over vCPU-vereisten.
• U dient minimaal de vSphere 5.0 Enterprise Plus-versie of de vSphere 5.1 Enterprise-versie aan te
schaffen, aangezien lagere vSphere-versies het vereiste aantal vCPU's niet ondersteunen.

IOPS en prestaties van het opslagsysteem
Verwachte maximale IOPS en doorvoer
In de volgende tabel staat de verwachte maximale IOPS en de verwachte maximale doorvoerwaarden bij een
maximale belasting van een systeem met één virtuele machine.
Systeemgrootte

Virtuele machine

Maximum
Maximale aantal
Input/Output
gelezen
Operations (IOPS) megabytes per
seconde

Maximale aantal
geschreven
megabytes per
seconde

Systeem voor 50
gebruikers

Beheer

450

1

15

DMZ

70

0.3

0.3

Planningshandleiding en systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.5
41

Inleiding en datacentertopologie voor uw systeem
IOPS en prestaties van het opslagsysteem

Systeemgrootte

Virtuele machine

Maximum
Maximale aantal
Input/Output
gelezen
Operations (IOPS) megabytes per
seconde

Maximale aantal
geschreven
megabytes per
seconde

1400

1

25

150

1

10

110

0.4

0.6

1400

3

50

300

1

30

DMZ

150

1

1.5

Beheer

1600

2.5

60

Media

300

1

25

Web

200

3

1.5

DMZ

200

1.5

3

Systeem voor 250 Beheer
gebruikers
Media
DMZ
Systeem voor 800 Beheer
gebruikers
Media

Systeem voor
2000 gebruikers

IOPS bij het opnieuw opstarten van een systeem met 2000 gebruikers
In de volgende tabel staan de IOPS-gegevens voor een systeem met 2000 gebruikers tijdens het proces van
opnieuw opstarten.
Virtuele machines in een systeem IOPS tijdens opnieuw opstarten
met 2000 gebruikers
van systeem

IOPS voor kleine update

Beheer

2300

3000

Media

2000

2000

Web

1500

2000

Web

1000

2000

IOPS bij het maken van een back-up van een systeem met 2000 gebruikers
In de volgende tabel staan de IOPS-gegevens voor een systeem met 2000 gebruikers tijdens het maken van
een back-up buiten de werktijden.
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Virtuele beheermachine
voor een systeem met
2000 gebruikers

IOPS voor back-ups

Maximale aantal gelezen Maximale aantal
megabytes per seconde geschreven megabytes
per seconde

Back-up van 1 GB

2000

220

300

Back-up van 12 GB

5000

320

600

VMware vSphere ESXi installeren en opslag configureren
Cisco WebEx Meetings Server is een softwareoplossing. Het is geen gecombineerd hardware-/softwarepakket.
U kunt kiezen hoe u uw hardwareplatforms wilt aanschaffen en inrichten zolang de hardware maar voldoet
aan de minimumvereisten voor de CPU, het geheugen en de opslagcapaciteit.
U kunt Cisco WebEx Meetings Server implementeren op Cisco UCS-servers die voldoen aan onze minimum
specificaties. U kunt er ook voor kiezen dit product te implementeren op nieuwere en hoogwaardiger
UCS-servers die onze minimale specificaties overschrijden.
Er zijn opties voor meerdere RAID-controllers en netwerken beschikbaar. U kunt ervoor kiezen SAN-opslag
te gebruiken in plaats van lokale RAID-opslag. We geven geen details van alle soorten opslagconfiguratie
waaruit u kunt kiezen.
Aangezien Cisco WebEx Meetings Server op Cisco UCS-servers wordt geïmplementeerd, kunt u de Cisco
UCS Servers RAID Guide raadplegen via http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/sw/
raid/configuration/guide/RAID_GUIDE.html.
• Voor installatie van VMware vSphere ESXi op een UCS B-Series rekserver, zie http://www.cisco.com/
en/US/docs/unified_computing/ucs/os-install-guides/vmware/b_B-Series_VMware_Install.html.
• Zie http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/os-install-guides/vmware/b_C-Series_
VMware_Install.html voor de installatie van VMware vSphere ESXi op een C-Series rekserver.
De schrijfcache instellen op een RAID-controller
Controleer voor optimale systeemprestaties de instelling Default Write op uw RAID-controller. De instelling
Default Write heeft drie opties: Write Back with BBU, Write Through en Always Write Back. Hieronder vindt
u richtlijnen voor het kiezen van de juiste instelling voor Default Write op uw Cisco UCS-servers.
• Write Back with BBU: gebruik deze instelling als er een Battery Backup Unit (BBU) op uw
RAID-controller is geïnstalleerd. Mocht de stroom van het systeem uitvallen, dan zorgt de BBU ervoor
dat de inhoud van het cachegeheugen van de controller bewaard blijft.
Als de BBU niet goed werkt of overschakelt naar een offlinecyclus om opnieuw te worden
geprogrammeerd, wordt de cache-instelling Write Back with BBU automatisch gewijzigd in Write
Through. Zonder werkende BBU is de instelling Write Through veiliger, maar kunnen op de hostmachine
de prestaties van het I/O-subsysteem afnemen.
• Write Through: gebruik deze instelling en schakel de cache handmatig in (met de optie Disk Cache)
als de BBU wegens reparatie moet worden verwijderd. Met deze instelling zijn de prestaties beter, maar
niet optimaal. Nadat de defecte accu is vervangen, kunt u de instelling Default Write veilig opnieuw
instellen op Write Back with BBU.

Planningshandleiding en systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.5
43

Inleiding en datacentertopologie voor uw systeem
Deelnemen aan vergaderingen

• Always Write Back: gebruik deze instelling als de host met uw RAID-controller is aangesloten op een
stroomvoorziening die niet kan worden onderbroken.

Deelnemen aan vergaderingen
Voor de eindgebruiker ziet Cisco WebEx Meetings Server eruit als een website waarop hij of zij vergaderingen
kan plannen en aan vergaderingen kan deelnemen. Deze website biedt real-time conferentiefuncties voor
online vergaderingen. Gebruikers kunnen vergaderingen bijwonen via een browser of via een client op hun
bureaublad.
Als u meer wilt weten over hoe de toepassing er voor eindgebruikers uitziet, meld u dan aan op de WebEx-site
en selecteer Help.
Windows-gebruikers
In de volgende tekst wordt aangenomen dat de gebruiker over voldoende Windows-beheerdersrechten voor
zijn of haar computer beschikt om aan WebEx-vergaderingen te kunnen deelnemen. Als dit niet het geval is,
kunnen systeembeheerders computerbeheersoftware zoals IBM Tivoli gebruiken om de WebEx
Meetings-toepassingsclient naar een gebruiker te pushen. Zie Het downloaden en massaal implementeren van
toepassingen.
• Gebruikers van Microsoft Internet Explorer kunnen een ActiveX-besturingselement of
Java-invoegtoepassing installeren, het installatieprogramma van de toepassing WebEx Meetings
downloaden of de toepassing uitvoeren in een tijdelijke systeemmap (zoals TFS). Wanneer de gebruiker
voor het eerst aan een vergadering deelneemt, wordt de cliëntsoftware gedownload en automatisch
geïnstalleerd.
• Gebruikers van Google Chrome of Mozilla Firefox kunnen een Java-invoegtoepassing installeren, de
toepassing WebEx Meetings downloaden of de toepassing uitvoeren in een tijdelijke systeemmap. De
cliëntsoftware wordt gedownload en wordt automatisch geïnstalleerd wanneer de gebruiker voor het
eerst een vergadering bijwoont.
Er hoeven geen wijzigingen te worden aangebracht in ActiveX-besturingselementen, Java-invoegtoepassingen,
het installatieprogramma voor de toepassing WebEx Meetings of TFS-instellingen.
Mac-gebruikers
• Als Java is ingeschakeld}, wordt de clientsoftware gedownload en automatisch geïnstalleerd wanneer
de gebruiker voor het eerst aan een vergadering deelneemt. Java is standaard uitgeschakeld in Mac OS
X Lion versie (versie 10.7) en Mac OS X Mountain Lion (versie 10.8).
• Als Java is uitgeschakeld, kan de gebruiker de toepassing WebEx Meetings downloaden en installeren.
Gebruikers van multi-datacentersystemen
Als uw WebEx-site zelfondertekende certificaten gebruikt in plaats van certificaten van een bekende
certificeringsautoriteit nadat uw datacenter is samengevoegd met een ander datacenter, moeten gebruikers
een certificaat installeren voor elk datacenter in de vertrouwde-basiscertificeringsinstantieopslag voordat ze
een vergadering kunnen starten of eraan kunnen deelnemen.
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Chrome- en Firefox-browsers gebruiken
Als u Chrome 32 en later of Firefox 2716en later gebruikt, wordt er mogelijk een bericht weergegeven waarin
u wordt gevraagd een Cisco WebEx-plug-in te installeren. Selecteer Downloaden en volg de instructies voor
het installeren van de vereiste plug-in.

Opmerking

Nadat u de plug-in hebt geïnstalleerd, moet u deze mogelijk inschakelen.
• Als u Chrome gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat rechtsboven op uw pagina wordt
weergegeven, vervolgens schakelt u de optie Plug-ins altijd toestaan... in en selecteert u Klaar.
• Als u Firefox gebruikt, selecteert u het plug-in-pictogram dat aan het begin van uw URL (voor https:)
wordt weergegeven en selecteert u Toestaan en onthouden.
Als de vergadering niet automatisch wordt gestart, vernieuwt u de pagina.
Als u de browser Chrome 38 of nieuwer gebruikt om een WebEx-vergadering te starten of een WebEx-opname
af te spelen, wordt u mogelijk verplicht om de volgende eenmalige installatie uit te voeren om de Cisco
WebEx-extensie toe te voegen aan uw Chrome-browser:
1 Selecteer WebEx toevoegen aan Chrome.
2 Selecteer Gratis in het dialoogvenster Cisco WebEx-extensie.
3 Selecteer Toevoegen om de Cisco WebEx-extensie toe te voegen aan uw Chrome-browser.
4 Open het bestand Cisco_WebEx_Add-on.exe en selecteer Uitvoeren.
5 De pagina wordt vernieuwd wanneer de installatie is voltooid. Als de vergadering niet automatisch wordt
gestart, vernieuwt u de pagina.

16 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.
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Netwerktopologie voor uw systeem
Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende netwerktopologieën die ondersteund worden voor dit product, met
inbegrip van de voordelen en nadelen van elk. Selecteer het element dat het best voldoet aan uw behoeften
en netwerkimplementatie.

Belangrijk

Als u wilt dat mobiele gebruikers vergaderingen bijwonen, selecteert u een netwerktopologie die de virtuele
IRP-machine (Internet Reverse Proxy) bevat. U moet de Internet Reverse Proxy inzetten, ongeacht de
wijze waarop de mobiele gebruiker een vergadering bijwoont.
Bij gebruik van een mobiel gegevensnetwerk wonen mobiele gebruikers de vergadering bij via internet naar
de Internet Reverse Proxy. Bij gebruik van een lokale Wi-Fi-verbinding wonen mobiele gebruikers de
vergadering bij via de Internet Reverse Proxy (netwerktopologie zonder split-horizon) of rechtstreeks via
de interne virtuele machines (netwerktopologie met split-horizon).
• Lay-out virtuele machine in uw netwerk, pagina 47
• Verschillende soorten netwerktopologie voor uw systeem, pagina 48
• Interne IRP-netwerktopologie (Internet Reverse Proxy), pagina 49
• Netwerktopologie zonder split-horizon, pagina 50
• Volledig interne netwerktopologie, pagina 51
• Netwerktopologie met split-horizon, pagina 52
• Redundantie in implementaties van systemen met hoge beschikbaarheid of MDC-systemen, pagina 54
• Netwerkoverwegingen voor de Internet Reverse Proxy, pagina 55
• Netwerkbandbreedtevereisten, pagina 57
• NIC-teaming voor bandbreedte-aggregatie, pagina 61

Lay-out virtuele machine in uw netwerk
Cisco WebEx Meetings Server (CWMS) omvat twee groepen virtuele machines: de interne virtuele machines
en de optionele virtuele Internet Reverse Proxy-machines (IRP). IRP is vereist voor systemen waarin externe
gebruikers vergaderingen mogen hosten en eraan kunnen deelnemen via internet zonder dat VPN of een
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mobiel CDMA-apparaat wordt gebruikt. Zonder IRP kunnen alleen interne en VPN-gebruikers vergaderingen
hosten of eraan deelnemen. Voor meer informatie over IRP, zie Netwerkoverwegingen voor de Internet
Reverse Proxy, op pagina 55.
Interne virtuele machines
Interne virtuele machines verwijzen naar de virtuele beheermachine, en indien van toepassing, de virtuele
media- en webmachines.
• De interne virtuele machines moeten op één gemeenschappelijk VLAN of subnet zitten. Tijdens de
implementatie van het systeem, ziet u foutberichten indien uw IP-adrestoewijzingen deze regel overtreden.
Het systeemontwerp veronderstelt dat alle interne virtuele machines, inclusief virtuele machines met
hoge beschikbaarheid, samen op een lokale LAN zitten met een hoge bandbreedte, een verwaarloosbaar
pakketverlies en een vertraging van minder dan 4 ms.
Spraak, data, video en de SAN zijn allemaal afhankelijk van de netwerkbandbreedte. Het is essentieel
dat er een netwerk wordt geïmplementeerd dat de vereiste belasting aankan.
• Cisco beveelt aan alle interne virtuele machines op dezelfde Ethernet-switch aan te sluiten. Wanneer u
systemen met hoge beschikbaarheid provisioneert, moet u echter twee Ethernetswitches inzetten om
redundantie op netwerkniveau te garanderen.
• Als u besluit de virtuele machines op verschillende Ethernetswitches binnen hetzelfde datacenter te
plaatsen, moet uw netwerk voldoen aan de specifieke vereisten voor bandbreedte en netwerklatentie
zoals beschreven in Netwerkbandbreedtevereisten, op pagina 57. In deze situatie moet de
schakelaar-naar-schakelaar trunk aan dezelfde netwerkeigenschappen voldoen als de L3 latentie en
verwerkingscapaciteit voor een enkele fysieke schakelaar.
Raadpleeg Redundantie in implementaties van systemen met hoge beschikbaarheid of MDC-systemen, op
pagina 54 voor meer informatie over systemen met hoge beschikbaarheid.

Verschillende soorten netwerktopologie voor uw systeem
Dit product ondersteunt de volgende netwerktopologieën:
• Interne IRP-netwerktopologie (Internet Reverse Proxy), op pagina 49
• Netwerktopologie zonder split-horizon, op pagina 50
• Volledig interne netwerktopologie, op pagina 51
• Netwerktopologie met split-horizon, op pagina 52

Opmerking

Als uw netwerktopologie forward proxy's bevat, moeten deze aan specifieke vereisten voldoen opdat de
Internet Reverse Proxy correct werkt. Raadpleeg de Handleiding voor probleemoplossing voor de Cisco
WebEx Meetings Server voor meer informatie.
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Interne IRP-netwerktopologie (Internet Reverse Proxy)
In dit gedeelte wordt de netwerktopologie beschreven wanneer alle virtuele machines in uw systeem, waaronder
de virtuele machine Internet Reverse Proxy (IRP), zich in hetzelfde interne netwerk bevinden.
Met deze configuratie kunnen gebruikers zich op een veilige manier aanmelden voor en deelnemen aan
vergaderingen via internet zonder VPN-verbinding.
Als u automatische implementatie gebruikt, moeten de ESXi-hosts voor al uw virtuele machines (waaronder
de IRP) worden beheerd vanuit hetzelfde VMware vCenter. Deze vCenter-gegevens zijn vereist tijdens een
automatische systeemimplementatie.

Opmerking

Deze configuratie ondersteunt mobiele toegang.
U definieert de beheer-URL, de URL van de WebEx-site, het privé VIP-adres en het openbare VIP-adres
tijdens de implementatie van uw systeem. Voor meer informatie over deze termen en over wanneer u ze moet
verstrekken, raadpleegt u het gedeelte Installatie van de Beheerhandleiding Cisco WebEx Meetings Server.
Dit is een schematische weergave van IRP-topologie met allemaal interne netwerken.

Zie Poorttoegang wanneer alle virtuele machines in het interne netwerk zitten, op pagina 88 voor een volledig
overzicht met de voor deze implementatie vereiste poorttoegang.
Voordelen van een IRP-topologie met alleen interne netwerken
In vergelijking met de netwerktopologie zonder split-horizon zijn er geen virtuele machines in de DMZ en
maakt het netwerkverkeer voor interne gebruikers geen verbinding via de DMZ om vergaderingen te hosten
of deel te nemen aan vergaderingen.
Nadelen van een IRP-topologie met alleen interne netwerken
Voor openbare toegang (hierbij hebben externe gebruikers toegang tot het systeem) moeten de inkomende
poorten (80 en 443) rechtstreeks van het internet naar het interne netwerk worden geopend.
Zie Netwerkoverwegingen voor de Internet Reverse Proxy, op pagina 55 en Openbare toegang aan uw
systeem toevoegen met IRP voor meer informatie over IRP.
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Netwerktopologie zonder split-horizon
In dit gedeelte wordt de netwerktopologie voor een DNS-configuratie zonder split-horizon beschreven. De
interne virtuele machines (beheer en, indien van toepassing, media en web) bevinden zich in het interne
netwerk en de Internet Reverse Proxy bevindt zich in het DMZ-netwerk.

Opmerking

Met deze configuratie kunnen gebruikers zich op een veilige manier aanmelden voor en deelnemen aan
vergaderingen via internet zonder VPN-verbinding.

Opmerking

Deze configuratie ondersteunt mobiele toegang.
Bij dit product is het voornaamste verschil tussen een netwerktopologie met en zonder split-horizon dat interne
gebruikers bij een systeem met split-horizon toegang krijgen tot de URL van de WebEx-site URL via het
privé VIP-adres. Externe gebruikers (buiten de firewall) krijgen toegang tot de URL van de WebEx-site via
het openbare VIP-adres. Bij een netwerk met non-split-horizon hebben alle gebruikers (intern en extern)
toegang tot de URL van de WebEx-site via het openbare VIP-adres.
U definieert de beheer-URL, de URL van de WebEx-site, het privé VIP-adres en het openbare VIP-adres
tijdens de implementatie van uw systeem. Voor meer informatie over deze termen en over wanneer u ze moet
verstrekken, raadpleegt u het gedeelte Installatie van de Beheerhandleiding Cisco WebEx Meetings Server.
Dit is een schematische weergave van een netwerktopologie zonder split-horizon.

Opmerking

Zie Poorttoegang met een Internet Reverse Proxy in het DMZ-netwerk, op pagina 89 voor een volledig
overzicht met de voor deze implementatie vereiste poorttoegang.

Voordelen van een netwerktopologie zonder split-horizon
• Strakke regie over het verkeer dan een netwerk binnenkomt en uitgaat.
• Richt zich op meer algemene, eenvoudige DNS-netwerkvereisten.
Nadelen van een netwerktopologie zonder split-horizon
• Ingewikkelde configuratie, maar niet zo ingewikkeld als de netwerktopologie met split-horizon.

Planningshandleiding en systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.5
50

Netwerktopologie voor uw systeem
Volledig interne netwerktopologie

• Intern verkeer wordt omgeleid naar het DMZ-netwerk. Alle netwerkverkeer van internet en het interne
netwerk (privénetwerk) keert naar de Internet Reverse Proxy in het DMZ-netwerk om vervolgens terug
te komen naar de interne virtuele machines.
• Vereist meer openstaande poorten in de firewall tussen de DMZ en het interne netwerk dan een volledig
interne netwerktopologie.
• Automatische systeemimplementatie (alleen bij systemen met 50, 250 of 800 gelijktijdige gebruikers)
vereist een meer gedetailleerde configuratie in vCenter.
• Van de drie netwerktopologieën beïnvloedt deze configuratie de netwerkprestatie het meest, daar alle
belasting van de vergaderingen via de Internet Reverse Proxy gebeurt. Aangezien er meerdere sprongen
zijn, wordt de netwerklatentie ook beïnvloed.

Opmerking

Raadpleeg Netwerkbandbreedtevereisten, op pagina 57 voor meer informatie over de vereisten voor
NIC-snelheden voor DNS-implementaties met non-split-horizon.

Volledig interne netwerktopologie
Dit gedeelte beschrijft de netwerktopologie wanneer alle virtuele machines in uw systeem zich in hetzelfde
interne netwerk bevinden. Er is geen openbare toegang; alleen interne en VPN-gebruikers kunnen vergaderingen
hosten of bijwonen.

Opmerking

Als u automatische implementatie gebruikt, moeten de ESXi-hosts voor al uw virtuele machines worden
beheerd vanuit hetzelfde VMware vCenter. Deze vCenter-gegevens zijn vereist tijdens een automatische
systeemimplementatie.

Opmerking

Deze configuratie ondersteunt geen mobiele toegang.
U definieert de beheer-URL, de URL van de WebEx-site en het privé VIP-adres tijdens de implementatie van
uw systeem. Voor meer informatie over deze termen en over wanneer u ze moet verstrekken, raadpleegt u het
gedeelte Installatie van de Beheerhandleiding Cisco WebEx Meetings Server.
Dit is een schematische weergave van topologie met allemaal interne netwerken.
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Voordelen van een topologie met alleen interne netwerken
• Biedt minder vertragingen doordat er minder netwerksprongen zijn tussen de virtuele machines.
Nadelen van een topologie met alleen interne netwerken
• Er is geen openbare toegang (waarbij externe gebruikers toegang hebben tot het systeem) en geen toegang
voor mobiele gebruikers.

Netwerktopologie met split-horizon
Deze rubriek beschrijft de netwerktopologie wanneer u een DNS-configuratie met split-horizon hebt. De
interne virtuele machines (beheer en, indien van toepassing, media en web) bevinden zich in het interne
netwerk en de Internet Reverse Proxy bevindt zich in het DMZ-netwerk.

Opmerking

Met deze configuratie kunnen gebruikers zich op een veilige manier aanmelden voor en deelnemen aan
vergaderingen via internet zonder VPN-verbinding.

Opmerking

Deze configuratie ondersteunt alleen mobiele toegang vanaf een openbaar IP-netwerk (internet). Mobiele
toegang wordt niet ondersteund op een intern netwerk (intranet).
Bij een implementatie met split-horizon gaat verkeer dat van internet komt (inclusief mobiele gebruikers die
een mobiel gegevensnetwerk gebruiken), naar de Internet Reverse Proxy. Interne verkeer (inclusief mobiele
gebruikers die de lokale Wi-Fi-verbinding gebruiken) gaat direct naar de interne virtuele machines.
Bij dit product is het voornaamste verschil tussen een netwerktopologie met en zonder split-horizon dat interne
gebruikers bij een systeem met split-horizon toegang krijgen tot de URL van de WebEx-site URL via het
privé VIP-adres. Externe gebruikers (buiten de firewall) krijgen toegang tot de URL van de WebEx-site via
het openbare VIP-adres. Bij een netwerk met non-split-horizon hebben alle gebruikers (intern en extern)
toegang tot de URL van de WebEx-site via het openbare VIP-adres.
U definieert de beheer-URL, de URL van de WebEx-site, het privé VIP-adres en het openbare VIP-adres
tijdens de implementatie van uw systeem. Voor meer informatie over deze termen en over wanneer u ze moet
verstrekken, raadpleegt u het gedeelte Installatie van de Beheerhandleiding Cisco WebEx Meetings Server.
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Dit is een schematische weergave van een split-horizon netwerktopologie.

Opmerking

Zie Poorttoegang met een Internet Reverse Proxy in het DMZ-netwerk, op pagina 89 voor een volledig
overzicht met de voor deze implementatie vereiste poorttoegang.

Voordelen van een netwerktopologie met split-horizon
• Strakke regie over het verkeer dan een netwerk binnenkomt en uitgaat.
• Er is een scheiding van netwerkverkeer dat op het systeem afkomt, waardoor de belasting meer gelijk
verdeeld wordt.
Het verkeer dat binnenkomt via het internet zal naar de Internet Reverse Proxy gaan. Het verkeer dat
van intern (privé netwerk) komt, gaat rechtstreeks naar de interne virtuele machines (beheer, en indien
van toepassing, media en web).
• Prestatie en netwerklatentie is beter dan een DNS zonder split-horizon, maar slechter dan een
netwerktopologie waar alles intern is.
Nadelen van een netwerktopologie met split-horizon
• Van de drie verschillende netwerktopologieën is dit de meest ingewikkelde configuratie.
• Geavanceerde DNS-mapping vereist.
• Vereist meer openstaande poorten in de firewall tussen de DMZ en het interne netwerk dan een volledig
interne netwerktopologie.
• Automatische systeemimplementatie (alleen bij systemen met 50, 250 of 800 gelijktijdige gebruikers)
vereist een meer gedetailleerde configuratie in vCenter.
• Omwille van de webomleiding, voor interne gebruikers, wordt de URL van de WebEx-site vervangen
met de URL die de hostnaam van de virtuele machine vrijgeeft, die zowel de webdiensten als de virtuele
mediamachines bevat.
Raadpleeg Netwerkbandbreedtevereisten, op pagina 57 voor meer informatie over de vereisten voor
NIC-snelheden voor DNS-implementaties met split-horizon.
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Redundantie in implementaties van systemen met hoge
beschikbaarheid of MDC-systemen
Hoge beschikbaarheid (HA) biedt redundantie door middel van failover vanaf een defect primair Cisco WebEx
Meetings Server-systeem (CWMS) naar een back-up-CWMS-systeem met hoge beschikbaarheid op dezelfde
fysieke locatie.
Bij de implementatie van een CWMS-multi-datacentersysteem (MDC) worden meerdere datacenters
samengevoegd in één CWMS-systeem. Failover lijkt op een systeem met hoge beschikbaarheid, behalve dat
de datacenters van een MDC-systeem peers zijn die allebei voor gebruikers beschikbaar zijn en die niet
geografisch beperkt zijn. Het is wel zo dat als meerdere datacenters in de buurt worden geïmplementeerd van
gebruikers, de netwerkprestaties beter zijn. CWMS-systemen kunnen niet voor zowel hoge beschikbaarheid
als MDC tegelijk ondersteuning bieden.
De voorwaarden voor redundantie zijn:
• De virtuele machines met hoge beschikbaarheid moeten in hetzelfde datacenter staan als de primaire
virtuele machines. Al deze virtuele machines moeten op hetzelfde VLAN of subnet zitten. De snelheidsen vertragingsvereisten voor verbinding tussen de primaire onderdelen en onderdelen met hoge
beschikbaarheid, zijn dezelfde zoals eerder bepaald voor de primaire virtuele machines. Er wordt geen
ondersteuning geboden voor het tussen datacenters verdelen van de primaire onderdelen en de onderdelen
met hoge beschikbaarheid van het systeem.
De virtuele MDC-machines hoeven niet per se in hetzelfde datacenter te staan.
• Verbindingen tussen alle interne virtuele machines moeten volledig redundant zijn zodat een storing
van een switch of netwerkverbinding geen invloed heeft op de verbinding tussen de primaire onderdelen
en onderdelen met hoge beschikbaarheid of de MDC-onderdelen. Om deze redundantie te bereiken,
moet elke hostserver redundante verbindingen hebben met meerdere Ethernetswitches.
• Deze virtuele primaire en Internet Reverse Proxy-machines met hoge beschikbaarheid moeten op een
gemeenschappelijk VLAN of subnet zitten (meestal niet hetzelfde subnet als de interne virtuele machines).
De verbinding tussen deze virtuele Internet Reverse Proxy-machines moet volledig redundant zijn, op
dezelfde manier als de interne virtuele machines.
Na het samenvoegen van datacenters in een MDC-systeem, kan IRP worden geconfigureerd op een of
meer datacenters. Tijdens het samenvoegen moeten de IRP-configuratie van het CWMS-systeem en die
van het datacenter dat het CWMS-systeem samenvoegt, overeenkomen. Tijdens het samenvoegen moeten
ofwel alle datacenters IRP gebruiken, of geen van de datacenters IRP gebruiken.
Het toevoegen van een HA- of MDC-systeem vergroot niet de capaciteit van het hele systeem. Of u voor een
systeem voor 800 gebruikers nu wel of niet HA gebruikt, maakt voor de totale systeemcapaciteit niets uit: het
maximale aantal gelijktijdige audioverbindingen blijft 800.
Het systeem met hoge beschikbaarheid of het MDC-systeem omvat redundante virtuele machines voor elk
type virtuele machine in uw implementatie. (Voor een beschrijving van elk type virtuele machine, zie Virtuele
machines in uw systeem, op pagina 8.) Bijvoorbeeld:
• Een primair systeem met 50 gebruikers bevat een virtuele beheermachine en optioneel een virtuele
Internet Reverse Proxy-machine (IRP) voor openbare toegang. Als u een systeem met hoge
beschikbaarheid of een MDC-systeem toevoegt, bevat het gecombineerde systeem voor 50 gebruikers
twee virtuele beheermachines en twee virtuele Internet Reverse Proxy-machines.
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• Een primair systeem met 250 of 800 gebruikers bevat een virtuele beheermachine, een virtuele
mediamachine en optioneel een virtuele IRP-machine. Als u een systeem met hoge beschikbaarheid of
een MDC-systeem toevoegt, bevat het systeem met 250 of 800 gebruikers twee virtuele beheermachines,
twee virtuele mediamachines en twee virtuele IRP-machines.
• Een primair systeem met 2000 gebruikers bevat een virtuele beheermachine, drie virtuele mediamachines,
twee virtuele webmachines en optioneel een virtuele IRP-machine. Als u een systeem met hoge
beschikbaarheid of een MDC-systeem toevoegt, bevat het systeem voor 2000 gebruikers twee virtuele
beheerapparaten, vier (drie plus één redundante) virtuele mediamachines, drie (twee plus één redundante)
virtuele webmachines en twee virtuele IRP-machines.
In een systeem met hoge beschikbaarheid of een MDC-systeem worden het openbare VIP-adres en het
privé-VIP-adres gedeeld met het primaire systeem. (Het openbare VIP-adres en het privé VIP-adres zijn
verschillend en worden niet gedeeld.) Wanneer één virtuele machine defect is, gebruikt de andere virtuele
machine hetzelfde VIP-adres. Hierdoor heeft een storing bij een virtuele machine bijna geen gevolgen voor
gebruikers (aangezien vergaderingen gewoon doorgaan), zonder dat daarvoor de DNS-infrastructuur
ongebruikelijk wordt belast. Een gedeeld VIP-adres kan echter alleen worden geïmplementeerd in een
afzonderlijk netwerksegment of VLAN. Het verdelen van een VLAN over twee datacenters resulteert in
verschillende problemen.
We vereisen een verbinding tussen de primaire en de interne virtuele machines met hoge beschikbaarheid in
hetzelfde datacenter om zo het probleem te verkleinen dat optreedt bij het onderscheid maken tussen een
storing van virtuele machines en een netwerkstoring. Indien u een netwerk splitst, kan dit leiden tot gesplitste
vergaderingsverbindingen en conflicterende database-updates. Het is praktischer om een echt netwerksegment
met hoge beschikbaarheid te maken in één datacenter dan tussen meerdere datacenters.
In een MDC-systeem worden de gegevens gerepliceerd in de datacenters (met uitzondering van Licentiebeheer).
Als er een datacenter defect raakt of de netwerkverbinding wordt verbroken, blijft het overgebleven datacenter
actief voor gebruikers; hierbij is de geografische locatie niet belangrijk.
Een systeem bouwen dat bestand is tegen storingen werkt het beste wanneer de meeste systeemonderdelen
werken als 'alles actief'. Bepaalde belangrijke onderdelen, met name de databaseservice, zijn echter
'actief/stand-by'. (Webservers en mediaonderdelen in het systeem met hoge beschikbaarheid zijn afhankelijk
van de onderdelen van het primaire systeem.) Een wachttijd of onderbreking in die verbinding betekent een
vertraging voor eindgebruikers, vooral wanneer ze deelnemen aan vergaderingen. Een vertraging tussen
onderdelen van mediaonderdelen verhoogt de audio- en videovertraging voor sommige gebruikers tijdens
vergaderingen. (Voor Cisco WebEx Meetings Server is 1 ms netwerklatentie acceptabel tussen de interne
virtuele machines. Meer informatie vindt u in Lay-out virtuele machine in uw netwerk, op pagina 47.)

Netwerkoverwegingen voor de Internet Reverse Proxy
De virtuele IRP-machines (Internet Reverse Proxy) delen dezelfde algemene netwerkvereisten als de interne
virtuele machines. Voor de DNS-configuratie zonder en met split-horizon, worden de virtuele IRP-machines
(Internet Reverse Proxy) geïmplementeerd in uw DMZ-netwerk en niet het interne netwerk.

Beperking

Zelfs als de Cisco UCS-servers met twee NIC's zijn geconfigureerd, ondersteunt Cisco WebEx Meetings
Server niet dat de ene NIC naar het internet en de andere naar het intranet wijst. Deze beperking is van
kracht ongeacht de toewijzingen tussen de fysieke NIC's en de virtuele NIC's die door vSphere (en de
Internet Reverse Proxy) worden gebruikt.
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De virtuele IRP-machine (Internet Reverse Proxy) is altijd verbonden met één enkele externe VLAN, ongeacht
het aantal NIC's dat in gebruik is. Als u meerdere fysieke NIC's gebruikt en deze zijn met verschillende
switches of routers verbonden, moeten de NIC's nog steeds op hetzelfde VLAN zijn aangesloten.
Daarom kunt u de Internet Reverse Proxy niet gebruiken om verkeer tussen twee afzonderlijke
netwerksegmenten met elkaar te verbinden (waarbij het ene segment naar het internet en het andere naar het
intranet verwijst). Het volgende hoofdstuk beschrijft hoe u dit doel kunt bereiken.
Latentie tussen interne virtuele machines en de Internet Reverse Proxy
De maximale acceptabele retourlatentie op het pad tussen de NIC op de Internet Reverse Proxy en de NIC op
een van de interne virtuele machine moet worden ingesteld op minder dan 4 ms. Een te hoge latentie voor dit
pad beperkt de bandbreedte die de eindgebruikers voor het delen van audio, video en het bureaublad kunnen
gebruiken. Als de latentie bijvoorbeeld wordt verhoogd van 4 ms naar 8 ms, neemt de bruikbare bandbreedte
met de helft af. Wanneer de latentie verder toeneemt, neemt de gebruikerservaring steeds verder af.

Opmerking

De limiet van 4 ms latentie is niet van toepassing op het pad tussen een van de componenten van Cisco
WebEx Meetings Server en endpoints van gebruikers.

Opmerking

Wanneer de latentie tussen de IRP en de interne virtuele machines meer dan 4 ms is, kunnen er ernstige
vertragingen optreden voor eindgebruikersverbindingen die de Cisco WebEx Meetings Server Internet
Reverse Proxy passeren.

Isolatie van netwerkverkeer
U kunt isolatie van netwerkverkeer tussen internet en uw interne netwerk opzetten middels een DMZ
Ethernet-switch. De volgende procedure en diagram laten één voorbeeld zien:
1 Sluit de Internet Reverse Proxy aan o peen hoogwaardige switch of router en gebruik die switch of router
om het internet- en intranetverkeer te splitsen.
2 Zodra de switch of router het verkeer opsplitst, kunt u die twee verkeerspatronen doorvoeren naar twee
afzonderlijke fysieke poorten op de switch of router. De ene poort wijst naar internet en de andere naar
het intranet.
Hieronder ziet u een voorbeeld van een netwerktopologie:
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Zie Netwerkbandbreedtevereisten, op pagina 57 voor informatie over de netwerkbandbreedtevereisten.

Netwerkbandbreedtevereisten
Dit hoofdstuk beschrijft de bandbreedtevereisten voor systemen met 50, 250, 800 en 2000 gebruikers. Als u
aan de bandbreedtevereisten in dit hoofdstuk houdt, profiteert u van een hoogwaardige eindgebruikerservaring
voor uw gebruikers die WebEx-vergaderingen hosten en bijwonen en helpt ervoor te zorgen dat uw netwerk
ondersteuning kan bieden voor de verkeersbehoeften met betrekking tot delen via het web, audio en video.
Inschatting van de bandbreedte voor sessies van eindgebruikers
Het is belangrijk om in te schatten hoeveel netwerkbandbreedte er nodig is ter ondersteuning van de
verkeersbehoeften van video, audio en delen via het web voor het aantal gebruikers in uw systeem. De
bandbreedtevereisten voor dit product zijn in wezen dezelfde als die voor Cisco WebEx-clouddiensten. Als

Planningshandleiding en systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.5
57

Netwerktopologie voor uw systeem
Netwerkbandbreedtevereisten

u uw netwerkvoorzieningen wilt optimaliseren, dan vindt u meer informatie over het bandbreedtegebruik van
Cisco WebEx-clouddiensten in de White Paper WebEx-netwerkbandbreedte.
De informatie in de volgende tabel toont de verwachte bandbreedte voor video, audio en delen via het web.
Component van WebEx Meeting

Totale bandbreedte eindgebruikerssessies

Video (360p + 6 miniaturen)

1,5 Mb/s

Audio

0,1 Mb/s

Delen over web

0,6 Mb/s

(Deze waarde gaat ervan uit dat u elke 30 seconden naar een
nieuwe dia gaat.)
Totale maximale bandbreedte

2,2 Mb/s

Hoewel 2,2 Mb/s de maximale verwachte bandbreedte voor een enkele gebruikersverbinding is, beveelt Cisco
het gebruik van de maximale verwachte bandbreedte van 1,5 Mb/s bij het berekenen van de
bandbreedtevereisten. Omdat slechts één helft van het maximale aantal gebruikers gebruik kan maken van
video, audio en delen via het web, terwijl de overige gebruikers alleen audio en delen via web mogen gebruiken,
levert een gemiddelde bandbreedte op van ongeveer 1,5 Mb/s per gebruikersverbinding.
Als u de Whitepaper WebEx netwerkbandbreedte raadpleegt, zult u merken dat de bandbreedtewaarden in de
vorige tabel zijn gebaseerd op de slechtst denkbare verkeerscondities. Het gemiddelde bandbreedtegebruik is
beduidend minder, maar Cisco beveelt om de volgende redenen aan om uit te gaan van de getallen in het
slechtst denkbare scenario:
• Als u bij uw berekening uitgaat van de getallen van het slechtst denkbare scenario, helpt dit u de vereiste
bandbreedte aan te bieden om een mindere gebruikerservaring als gevolg van zwaar netwerkgebruik te
voorkomen.
• Cisco WebEx Meetings Server verstuurt dezelfde gegevens tegelijkertijd naar alle deelnemers aan een
vergadering. Wanneer een WebEx-host een pagina van een presentatie omkeert, wordt er een afbeelding
van die pagina (die mogelijk uit meerdere megabytes bestaat) afzonderlijk, tegelijkertijd en zo snel
mogelijk naar elk endpoint verzonden.
Bandbreedte op netwerkpaden
Gebruik de volgende procedure om de benodigde bandbreedte op verschillende netwerkpaden te bepalen.
1 Bepaal de gemiddelde bandbreedte voor een gebruikerssessie aan de hand van de tabel in de vorige
paragraaf.
2 Bepaal het maximum aantal te verwachten gebruikers met een gelijktijdige verbinding via die koppeling.
3 Vermenigvuldig de totale bandbreedte met het maximum aantal gebruikers.
Voorbeeldscenario's:
• Als u verwacht dat maximaal of 100 gebruiker gelijktijdig verbinding met het internet zullen maken,
hebt u waarschijnlijk 1,5 Mb/s x 100 = 150 Mb/s beschikbare bandbreedte op uw ISP-verbinding en via
uw externe firewall naar de Internet Reverse Proxy nodig. Zie voor meer informatie over Internet Reverse
Proxy's. Netwerkoverwegingen voor de Internet Reverse Proxy, op pagina 55
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• Laten we ervan uitgaan dat u een systeem voor 2000 gebruikers hebt waarbij alle verbindingen via de
Internet Reverse Proxy lopen. In dit scenario moet u ervan uitgaan dat er voor het verkeer van alle 2000
verbinding met de Internet Reverse Proxy wordt gemaakt en vervolgens van de Internet Reverse Proxy
naar de interne virtuele machines. De totale bandbreedte die vanuit andere delen van het netwerk de IRP
(Internet Reverse Proxy) binnenkomt, is dan 2000 x 1,5 Mb/s = 3 Gb/s. Zie Netwerktopologie zonder
split-horizon, op pagina 50 voor meer informatie over niet-split-horizon.

Opmerking

Dezelfde 3 Gb/s aan verkeer loopt inkomend en uitgaand door de Internet Reverse Proxy,
zodat de NIC op de Internet Reverse Proxy 6 Gb/s aan gebruikersverkeer moet
afhandelen. Raadpleeg de volgende paragraaf voor meer informatie bandbreedtevereisten
voor de NIC op de Internet Reverse Proxy.

• Laten we ervan uitgaan dat u een systeem met 2000 gebruikers hebt in een implementatie met een
split-horizon DNS In dit scenario maken uw internetgebruikers verbinding met de Internet Reverse
Proxy terwijl intranetgebruikers direct verbinding maken met de interne virtuele machines. Laten we
ervan uitgaan dat tien procent van uw gebruikers verbinding met een vergadering maken via internet en
90 procent via het intranet. Het gevolg is dat de totale internetbandbreedte via de Internet Reverse Proxy
nu ongeveer 300 Mb/s (10 procent van 2000 gebruikers maal 1,5 Mb/s is gelijk aan 300 Mb/s). Als
diezelfde 300 Mb/s aan verkeer vanuit de Internet Reverse Proxy komt, moet de NIC op de Internet
Reverse Proxy mogelijk 600 Mb/s aan gebruikersverkeer afhandelen. Dit is een aanzienlijk lagere
bandbreedtevereiste dan met een DNS-implementatie met non-split-horizon zoals beschreven in het
vorige scenario. De afname van het netwerkverkeer heeft rechtstreekse gevolgen voor de aanbevelingen
met betrekking tot de snelheid van de NIC- of switch-interface (zie volgende paragraaf), wat ertoe kan
leiden dat u minder kostbare 1 Gb/s NIC's kunt inzetten op de Cisco UCS-server voor de the Internet
Reverse Proxy of 1 Gigabit Ethernet-switchinfrastructuur in het DMZ-netwerk. Zie Netwerktopologie
met split-horizon, op pagina 52 voor meer informatie over split-horizon.

Opmerking

Mogelijk moet u 1 Gigabit Ethernet-NIC's inzetten die voor NIC-teaming zijn
geconfigureerd als het gebruik van de Internet Reverse Proxy marginaal in de buurt
komt van de 1000 Mb/s drempel.

Zie NIC-teaming voor bandbreedte-aggregatie, op pagina 61 voor meer informatie.
Bandbreedte op netwerkinterfaces van Cisco WebEx Meetings Server
Voor directe interfaces tussen uw switching-architectuur en uw systeem, adviseren wij u uw interface-NIC's
te provisioneren op de maximale snelheden in de volgende tabel. Deze snelheden zijn alleen van toepassing
op de verbinding tussen de Cisco UCS-servers en de poorten op de head-end switches in uw lokale
switching-infrastructuur. Dit zijn de aanbevolen snelheden die nodig zijn ter ondersteuning van de
verkeersvereisten in het slechtste scenario.
Systeemcapaciteit

Snelheid NIC- of switch-interface

Systeem voor 50 gebruikers

1 Gb/s

Systeem voor 250 gebruikers

1 Gb/s

Systeem voor 800 gebruikers

10 Gb/s1718
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Systeemcapaciteit

Snelheid NIC- of switch-interface

Systeem voor 2000 gebruikers

10 Gb/s19

17 U kunt er optioneel voor kiezen de kosten van de netwerkinfrastructuur te verlagen door het gebruik van NIC-teaming met twee of meer Gigabit Ethernet-NIC's
op de UCS-server en NIC-teaming op de head-end switch.
18 Voor systemen met 800 gebruikers kunt u, als uw implementatie gebruikmaakt van interne DAS-opslag, netwerkinfrastructuurkosten omlaag brengen door
NIC Teaming te implementeren met twee of meer Gigabit Ethernet-NIC’s op de UCS Server en NIC Teaming op de head-end switch. Als uw implementatie
gebruikmaakt van SAN- of NAS-opslag, hebt u echter een 10 Gigabit Ethernet-koppeling nodig.
19 Als u een DNS-implementatie met non-split-horizon gebruikt, heeft de 10 Gb/s vereiste betrekking op de IRP en interne virtuele machines. Als u een
DNS-implementatie met een split-horizon gebruikt, kunt u de eisen die de netwerkinfrastructuur aan uw IRP (en DMZ-netwerk) stelt mogelijk verlagen,
waardoor u mogelijk minder kostbare 1 Gb/s NIC's op de Cisco UCS-server kunt gebruiken voor de Internet Reverse Proxy of 1 Gigabit Ethernet
switch-infrastructuur in het DMZ-netwerk, zoals beschreven in de paragraaf 'Bandbreedte op netwerkpaden'. De snelheidsvereiste van 10 Gb/s is echter wel
van toepassing op de interne virtuele machines (en het interne netwerk).

Raadpleeg de volgende paragraaf 'Bandbreedteoverwegingen voor DNS-implementaties met split-horizon'
voor meer informatie over het gebruik van 1 Gb/s NIC's en Ethernet-switches voor een DNS-implementatie
met split-horizon.
Uitgangspunten voor berekening van de NIC-snelheid:
• Voor het berekenen van de NIC-snelheden in de vorige tabel is de totale bandbreedte van
eindgebruikerssessies (1,5 Mb/s) gebruikt.
• Het controleverkeer tussen virtuele machines moet vrij zijn van congestie. Dit geldt met name voor
systemen met 2000 gebruikers en systemen die zijn geprovisioneerd voor hoge beschikbaarheid. Ernstige
congestie over koppelingen van virtuele machines kunnen resulteren in systeeminstabiliteit met als
gevolg onderbrekingen van de service.
• De verbindingen met de NAS-opslag, gebruikt voor opname en databaseback-up, mogen geen congestie
ondervinden.
• Protocol-overhead en implementatie-inefficiënties resulteren in een bruikbare koppelingsbandbreedte
die aanzienlijk minder is dan de snelheidslabels van 1 Gb/s of 10 Gb/s.
• Als een groot percentage van uw verkeer via de Internet Reverse Proxy verloopt wanneer gebruikers
zich bij vergaderingen aanmelden, moet u zich bedenken dat elke gebruikersverbinding twee keer via
de NIC naar de Internet Reverse Proxy loopt (inkomend en uitgaand). In het voorbeeld van een systeem
voor 2000 gebruikers betekent dit dat de NIC op de Internet Reverse Proxy mogelijk 6 Gb/s aan
gebruikersverkeer moet afhandelen (2000 gebruikers keer 1,5 Mb/s is gelijk aan 3 Gb/s; dit keer twee
voor inkomend en uitgaand verkeer is gelijk aan 6 Gb/s).
Conservatief vragen we dat de lokale verbindingen niet meer dan 60 procent wordt gebruikt voor mediaverkeer
van eindgebruikers, zodat de resterende 40 procent beschikbaar blijft voor ander verkeer, ongebruikelijk hoge
verkeersstromen en netwerkoverhead. Met het systeem voor 800 gebruikers als voorbeeld, schatten we het
eindgebruikerverkeer op 1,2 Gb/s voor de virtuele beheer- en mediamachines en 2,4 Gb/s voor de virtuele
IRP-machine (Internet Reverse Proxy). Als we de regel van 60 procent toepassen, willen we dat de NIC in
staat is 2 Gb/s aan verkeer af te handelen voor de virtuele beheer- en mediamachines (1,2 Gb/s geschat
gebruikersverkeer voor de virtuele beheer- en mediamachines gedeeld door 60 procent geschatte normale
bandbreedte is gelijk aan 2,0 Gb/s) en 4 Gb/s voor de virtuele IRP-machine (Internet Reverse Proxy).
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Opmerking

De NIC-snelheden in de voorafgaande tabel houden geen rekening met bandbreedte gebruikt voor toegang
tot SAN-opslag. Als voor een SAN-verbinding Fibre Channel over Ethernet (FCoE) wordt gebruikt, moet
deze worden geprovisioneerd voor gebruik van een onafhankelijke netwerkinterface.

Bandbreedteoverwegingen voor DNS-implementaties met split-horizon
Bij een DNS-implementatie met split-horizon zullen sommige gebruikers zich via internet bij vergaderingen
aanmelden en zal dat verkeer de Internet Reverse Proxy belasten, terwijl de meeste gebruikers die zich in het
interne netwerk bevinden, zich bij een vergadering aanmelden zonder belasting voor de Internet Reverse
Proxy. Als u bij een DNS-implementatie met split-horizon uw netwerk versnelt en uw verkeer segmenteert
zodat het meeste verkeer binnen het interne netwerk blijft (en niet de Internet Reverse Proxy belast), kunt u
in principe NIC-teaming gebruiken en een NIC met een kleinere capaciteit (1 Gb/s NIC) op de Internet Reverse
Proxy provisioneren en de switch-infrastructuur tussen de Internet Reverse Proxy en internet provisioneren
voor 1 Gb/s, of in elk geval lager dan de aanbevolen 10 Gb/s, bij een systeem voor 2000 gebruikers.
Als een bedrijf bijvoorbeeld 100 gebruikers heeft die gelijktijdig via internet toegang willen tot een systeem
met 2000 poorten, zou u een bandbreedte nodig hebben van 150 Mb/s (1,5 Mb/s totale bandbreedte voor
gebruikerssessies * 100 gebruikers = 150 Mb/s). Dit impliceert dat een netwerkinfrastructuur vanuit het
DMZ-netwerk naar de Internet Reverse Proxy uit 1 Gb/s Ethernet-switches kan bestaan en dat de Ethernet
NIC-interface op de Internet Reverse Proxy 1 Gb/s kan zijn, in tegenstelling tot de genoemde vereiste voor
een 10 Gb/s interface. Zelfs wanneer u incalculeert dat de IRP (Internet Reverse Proxy) de dubbele hoeveelheid
verkeer mag verwachten (oftewel de NIC kan 300 Mb/s aan gebruikersverkeer tegemoetzien), betekent het
toepassen van de regel van 60 procent (uitgelegd onder 'Bandbreedte op netwerkinterfaces van Cisco WebEx
Meetings Servers') een bandbreedte van 500 Mb/s. Een koppeling van 1 Gb/s is nog steeds toereikend, maar
dat zou niet het geval zijn als we uitgaan van 250 in plaats van 100 gebruikers.

Opmerking

De bandbreedte-optimalisatie is alleen van toepassing op de NIC op de Internet Reverse Proxy in
DNS-implementaties met split-horizon.
Bij DNS-implementaties met non-split-horizon moet u 10 Gb/s Ethernet-switches en Ethernet NIC-interfaces
gebruiken op de Internet Reverse Proxy.

NIC-teaming voor bandbreedte-aggregatie
Het configureren van NIC-teaming op uw UCS-servers waarop de ESXi-host met de interne virtuele machines
staat, biedt twee voordelen: NIC-teaming zorgt voor load-balancing van het netwerkverkeer tussen fysieke
en virtuele netwerken en biedt een failover-mogelijkheid in het geval van een hardwarestoring of netwerkuitval.
Bovendien hebt u bij implementaties waarbij er geen 10 Gb/s-infrastructuur beschikbaar is de mogelijkheid
om meerdere NIC's van 1 Gb/s samen te voegen om eenzelfde resultaat te bereiken.

Opmerking

Voor meer informatie over de vereiste NIC-snelheden voor gebruikerssystemen van verschillende omvang,
raadpleegt u het gedeelte 'Bandbreedte op netwerkinterfaces voor Cisco WebEx Meetings Server' in dit
hoofdstuk.
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Cisco ondersteunt NIC-teaming voor bandbreedte load-balancing voor systemen van elke omvang (systemen
met 50, 250, 800 en 2000 gebruikers) maar dit is het nuttigst voor klanten die hun netwerkkosten willen
optimaliseren voor een systeem met 800 gebruikers. Als in uw implementatie interne DAS-opslag wordt
gebruikt, zijn de totale bandbreedtevereisten naar en van Cisco UCS-servers en de head-end switches voor
een systeem met 800 gebruikers naar verwachting gelijk aan die bij gebruik van Dual 1 Gigabit Ethernet-NIC's
(of Quad 1 Gigabit Ethernet-NIC's op een systeem met hoge beschikbaarheid) ter ondersteuning van
verkeersvereisten voor de meest ongunstige situaties. Hierdoor neemt de noodzaak af om de UCS-servers te
voorzien van 10 Gigabit Ethernet-NIC's (of om 10 Gigabit Ethernet head-end switches aan te schaffen).

Opmerking

Als in uw implementatie SAN- of NAS-opslag wordt gebruikt, is de totale bandbreedtevereiste naar en
van Cisco UCS-servers en de head-end switches voor een systeem met 800 gebruikers 10 Gigabit Ethernet.

Opmerking

Voor meer informatie over het leveren van NIC-teaming in VMware, raadpleegt u de VMware-documentatie
op http://kb.vmware.com en zoekt u naar 'NIC-teaming in ESXi/ESX'.
Uitgaand van het gebruik van traditionele netwerkinterfaces en Ethernet-switches, kunt u voor redundantie
zorgen door gebruik te maken van NIC-teaming en dubbele switches, zoals aangegeven in het volgende proces:
• Configureer een Ethernet-switch met ondersteuning voor IEEE 802.3ad/IEEE 802.1ax Link Aggregation
Control Protocol (LACP).
• Sluit met behulp van vCenter de virtuele machinepoortgroep behorend bij de virtuele machines van
Cisco WebEx Meetings Server aan op beide fysieke adapters.
• Sluit beide fysieke adapters aan op de switch.
• Stel de switch in zodat deze de twee poorten als team provisioneert.
• Stel NIC-teaming met behulp van VMware vSphere in op Actief/Actief om op beide NIC-interfaces
doorstroming mogelijk te maken.
Voor een implementatie met 800 gebruikers kunnen er bijvoorbeeld twee 1 Gb/s koppelingen worden vervangen
voor elke 10 Gb/s koppeling op de ESXi-host met de interne virtuele machines en er kunnen vier 1 Gb/s
koppelingen worden vervangen voor elke 10 Gb/s koppeling op de Internet Reverse Proxy (IRP). (Om
fouttolerantie op een systeem met hoge beschikbaarheid te krijgen, zoals beschreven in het gedeelte 'Redundante
netwerkverbindingen voor HA-implementaties', moet het aantal links worden verdubbeld.) Met de ESXi-host
met de interne virtuele machines, sluit u twee 1 Gb/s links aan op de eerste Ethernet-switch en u sluit twee 1
Gb/s links aan op de tweede Ethernet-switch.

Opmerking

De voorbeeldserverconfiguraties getoond in de Systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server
hebben onvoldoende netwerkinterfaces om voor dit doel NIC-teaming te ondersteunen.
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Netwerkwijzigingen vereist voor uw
implementatie
• Netwerkcontrolelijst voor uw systeem, pagina 64
• Netwerkchecklist voor installatie of uitbreiding met automatische implementatie en openbare toegang,
pagina 65
• Netwerkcontrolelijst voor installatie of uitbreiding met handmatige implementatie, openbare toegang
en alle interne virtuele machines, pagina 67
• Netwerkchecklist voor installatie of uitbreiding met automatische implementatie, openbare toegang en
een DNS zonder split-horizon, pagina 70
• Netwerkchecklist voor installatie of uitbreiding met handmatige implementatie, openbare toegang en
een DNS zonder split-horizon, pagina 73
• Controlelijst netwerken voor een installatie of uitbreiding met automatische implementatie, openbare
toegang en een split-horizon DNS, pagina 76
• Controlelijst netwerken voor een installatie of uitbreiding met handmatige installatie, openbare toegang
en een split-horizon DNS, pagina 79
• Netwerkchecklist voor installatie of uitbreiding met automatische implementatie en zonder openbare
toegang, pagina 82
• Netwerken Controlelijst voor een installatie of uitbreiding met handmatige installatie en geen openbare
toegang, pagina 84
• URL's van WebEx-site en WebEx-beheer, pagina 87
• Poorttoegang wanneer alle virtuele machines in het interne netwerk zitten, pagina 88
• Poorttoegang met een Internet Reverse Proxy in het DMZ-netwerk, pagina 89
• VMware vCenter-poorten, pagina 93
• Poorten voor het Cisco WebEx Meeting Center, pagina 94
• NAT met uw systeem gebruiken, pagina 94
• Forward Proxy's, pagina 97
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Netwerkcontrolelijst voor uw systeem
De netwerkcontrolelijst vermeldt de vereiste netwerkwijzigingen voor uw systeem, afhankelijk van uw
DNS-configuratie en ongeacht of u openbare toegang inschakelt of niet (gebruikers kunnen dan vergaderingen
hosten of eraan deelnemen via het internet of mobiele apparaten).
Kies de gewenste controlelijst afhankelijk van of u automatische systeemimplementatie gebruikt (aanbevolen
voor implementaties met 50, 250 of 800 gebruikers) of handmatige systeemimplementatie (vereist voor een
implementatie met 2000 gebruikers).
• Alle virtuele machines, waaronder de Internet Reverse Proxy, bevinden zich in uw interne netwerk
(gemakkelijkste configuratie)
◦ Netwerkchecklist voor installatie of uitbreiding met automatische implementatie en openbare
toegang, op pagina 65
◦ Netwerkcontrolelijst voor installatie of uitbreiding met handmatige implementatie, openbare toegang
en alle interne virtuele machines, op pagina 67
• DNS zonder split-horizon (de meest voorkomende DNS-configuratie)
◦ Netwerkchecklist voor installatie of uitbreiding met automatische implementatie, openbare toegang
en een DNS zonder split-horizon, op pagina 70
◦ Netwerkchecklist voor installatie of uitbreiding met handmatige implementatie, openbare toegang
en een DNS zonder split-horizon, op pagina 73
• Split-horizon DNS
◦ Controlelijst netwerken voor een installatie of uitbreiding met automatische implementatie, openbare
toegang en een split-horizon DNS, op pagina 76
◦ Controlelijst netwerken voor een installatie of uitbreiding met handmatige installatie, openbare
toegang en een split-horizon DNS, op pagina 79
• Voor systemen zonder openbare toegang
◦ Netwerkchecklist voor installatie of uitbreiding met automatische implementatie en zonder openbare
toegang, op pagina 82
◦ Netwerken Controlelijst voor een installatie of uitbreiding met handmatige installatie en geen
openbare toegang, op pagina 84

Planningshandleiding en systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.5
64

Netwerkwijzigingen vereist voor uw implementatie
Netwerkchecklist voor installatie of uitbreiding met automatische implementatie en openbare toegang

Netwerkchecklist voor installatie of uitbreiding met
automatische implementatie en openbare toegang
Implementatie virtuele machine
Bij een automatische implementatie implementeren wij alle virtuele machines (anders dan het virtuele
beheerapparaat) voor u. We raden aan om voor een automatische implementatie kiezen als u een systeem voor
50, 250 of 800 gebruikers implementeert.
• De virtuele mediamachine (indien van toepassing) moet zich in hetzelfde subnet bevinden als de virtuele
beheermachine.
• Zorg ervoor dat de Internet Reverse Proxy virtuele machines zich in uw interne netwerk bevinden.
• Zorg ervoor dat de ESXi-hots voor al uw virtuele machines (waaronder de Internet Reverse Proxy)
beheerd worden vanuit hetzelfde VMware vCenter.
Vereiste IP-adressen
Beschrijving

Netwerklocatie

Echte IP-adres van het virtuele
beheerapparaat

Intern

Echte IP-adres van het virtuele
media-apparaat (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

IP-adres

Echte IP-adres van de Internet Reverse Proxy Intern (kan zich in hetzelfde
subnet bevinden als de virtuele
beheermachine)
Beheer-URL (exclusief gebruikt door het
systeem en toegewezen aan het privé
VIP-adres)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

URL WebEx-site (exclusief gebruikt door
Intern (hetzelfde subnet als de
het systeem en toegewezen aan het openbare Internet Reverse Proxy). Dit
VIP-adres)
IP-adres moet openbaar
omleidbaar zijn.
Echte IP-adres van het virtuele
Intern (hetzelfde subnet als de
HA-beheerapparaat (indien van toepassing) virtuele beheermachine van het
primaire systeem)
Echte IP-adres van de virtuele
HA-mediamachine (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als de
virtuele beheermachine van het
primaire systeem)
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Beschrijving

Netwerklocatie

Echte IP-adres van de virtuele HA Internet
Reverse Proxy (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als de
Internet Reverse Proxy van het
primaire systeem [maar kan NAT
gebruiken met een
privé-IP-adres])

IP-adres

DNS-configuratie
Werk de DNS-server als volgt bij. Er gelden enkele beperkingen voor het hostnaamgedeelte van de URL van
de WebEx-site en die van de Beheersite. Voor een lijst met woorden die u niet kunt gebruiken, zie URL's van
WebEx-site en WebEx-beheer, op pagina 87.
Taak
Hostnamen en IP-adressen voor de interne virtuele
machines: Virtuele beheermachine en, indien van
toepassing, de virtuele mediamachine.

Voorbeelden
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>

Hostnaam en IP-adres voor de Internet Reverse Proxy
virtuele machine.

• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

URL van de beheersite en het privé VIP-adres.

• <Administration-site-URL>
<Private-VIP-address>

WebEx-site-URL en het openbare VIP-adres.

• <WebEx-site-URL>
<Public-VIP-address>

Firewall-configuratie
Om veiligheidsredenen adviseren we dat u de Internet Reverse Proxy in een subnet plaatst dat los staat van
de interne virtuele machines (beheer en media). Zie Poorttoegang wanneer alle virtuele machines in het interne
netwerk zitten, op pagina 88.
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Configuratie netwerkroutering
Taak

Voorbeelden

Schakel Layer 3-routering in tussen de interne en
DMZ-netwerken.

• Intern subnet <internal-subnet>/24
• DMZ-subnet <DMZ-subnet>/24

Zorg dat het openbare VIP-adres en de Internet
Reverse Proxy virtuele machines op hetzelfde subnet
zitten. (Als u alle virtuele machines van uw systeem
intern implementeert [de Internet Reverse Proxy
bevindt zich niet in de DMZ], moet dit subnet zich
in het interne netwerk bevinden.)
Zorg dat het privé-VIP-adres en de interne virtuele
machines op hetzelfde subnet zitten.

• <Public-VIP-address>
• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

• <Private-VIP-address>
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>

Netwerkcontrolelijst voor installatie of uitbreiding met
handmatige implementatie, openbare toegang en alle interne
virtuele machines
Implementatie virtuele machine
Bij een handmatige implementatie maakt u alle virtuele machines voor uw systeem aan met de OVA-wizard
van uw vSphere-client. Daarna installeert u uw systeem met een handmatige implementatie.
U moet handmatige implementatie kiezen indien u een systeem voor 2000 gebruikers implementeert.
• Zorg dat aanvullende interne virtuele machines (media en web, indien aanwezig) zich in hetzelfde subnet
bevinden als de virtuele beheermachine.
• Zorg ervoor dat de virtuele IRP-machines (Internet Reverse Proxy) zich in uw intern netwerk bevinden.
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Vereiste IP-adressen
Beschrijving

Netwerklocatie

Echte IP-adres van het virtuele
beheerapparaat

Intern

Echte IP-adres van het virtuele
media-apparaat (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

Echte IP-adres van het tweede virtuele
media-apparaat (alleen systeem voor 2000
gebruikers)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

Echte IP-adres van het derde virtuele
media-apparaat (alleen systeem voor 2000
gebruikers)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

Echte IP-adres van de virtuele webmachine
(alleen systeem voor 2000 gebruikers)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

Echte IP-adres van de tweede virtuele
webmachine (alleen systeem voor 2000
gebruikers)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

Echte IP-adres van de Internet Reverse Proxy Intern (kan zich in hetzelfde
subnet bevinden als de virtuele
beheermachine)
Beheer-URL (exclusief gebruikt door het
systeem en toegewezen aan het privé
VIP-adres)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

URL WebEx-site (exclusief gebruikt door
Intern (hetzelfde subnet als de
het systeem en toegewezen aan het openbare Internet Reverse Proxy)
VIP-adres)
Opmerking
Dit IP-adres moet
openbaar
omleidbaar zijn.
Echte IP-adres van het virtuele
Intern (hetzelfde subnet als het
HA-beheerapparaat (indien van toepassing) virtuele beheerapparaat van het
primaire systeem)
Echte IP-adres van de virtuele
HA-mediamachine (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat van het
primaire systeem)

Echte IP-adres van de virtuele
HA-webmachine (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat van het
primaire systeem)

Echte IP-adres van de virtuele HA Internet
Reverse Proxy (indien van toepassing)

Intern - Hetzelfde subnet als de
Internet Reverse Proxy van het
primaire systeem (maar kan NAT
gebruiken met een privé IP-adres)
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DNS-configuratie
Voer de volgende wijzigingen uit aan uw DNS-configuratie.

Opmerking

Er gelden enkele beperkingen voor het hostnaamgedeelte van de URL van de WebEx-site en die van de
Beheersite. Zie URL's van WebEx-site en WebEx-beheer, op pagina 87 voor een lijst met woorden die
u niet kunt gebruiken.
Taak

Voorbeeld

Werk uw DNS-server bij met de hostnamen en
IP-adressen voor de interne virtuele machines. virtuele
beheermachine en indien van toepassing, de virtuele
machines voor media en web.

• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Werk uw DNS-server bij met de hostnaam en het
IP-adres voor de Reverse Proxy virtuele machine.

• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

Werk u DNS-server bij met de URL van de beheersite
en de gegevens van het privé VIP-adres.

• <Administration-site-URL>
<Private-VIP-address>

Werk uw DNS-server bij met de URL van de
WebEx-site en de gegevens van het privé VIP-adres.

• <WebEx-site-URL>
<Public-VIP-address>

Firewall-configuratie
Om veiligheidsredenen adviseert Cisco dat u de Internet Reverse Proxy in een subnet plaatst dat los staat van
de interne virtuele machines (beheer, media en web, indien van toepassing).
Hoewel niet aanbevolen, ondersteunen we ook het plaatsen van al uw virtuele machines (Internet Reverse
Proxy en intern) in hetzelfde subnet. Zie Poorttoegang wanneer alle virtuele machines in het interne netwerk
zitten, op pagina 88.
Configuratie netwerkroutering
Voer de volgende wijzigingen uit aan uw netwerkroutering.
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Taak
Schakel L3-routering (Layer 3) in tussen de interne
en DMZ-netwerken voor de volgende virtuele
machines: virtuele beheermachine en indien van
toepassing, de virtuele machines voor media en web

Vergelijk deze IP-adressen
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Zorg dat het openbare VIP-adres en de Reverse
Proxy-virtuele machines op hetzelfde subnet zitten.
Opmerking
Als u alle virtuele machines van uw
systeem intern implementeert (de
Internet Reverse Proxy bevindt zich
niet in de DMZ), moet dit subnet zich
in het interne netwerk bevinden.
Zorg dat het privé VIP-adres en de interne virtuele
machines (Beheer en media en web, indien van
toepassing) op hetzelfde subnet zitten.

• <Public-VIP-address>
• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

• <Private-VIP-address>
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Netwerkchecklist voor installatie of uitbreiding met
automatische implementatie, openbare toegang en een DNS
zonder split-horizon
Implementatie virtuele machine
Bij een automatische implementatie implementeren wij alle virtuele machines (anders dan het virtuele
beheerapparaat) voor u. We raden aan om voor een automatische implementatie kiezen als u een systeem voor
50, 250 of 800 gebruikers implementeert.
• De virtuele mediamachine (indien van toepassing) moet zich in hetzelfde subnet bevinden als de virtuele
beheermachine.
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• Zorg ervoor dat de virtuele Internet Reverse Proxy-machines zich in uw DMZ-netwerk bevinden.
Vereiste IP-adressen
Beschrijving

Netwerklocatie

Echte IP-adres van het virtuele
beheerapparaat

Intern

Echte IP-adres van het virtuele
media-apparaat (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

IP-adres

Echte IP-adres van de Internet Reverse Proxy DMZ (maar kan NAT gebruiken
met een privé-IP-adres)
Beheer-URL (exclusief gebruikt door het
systeem en toegewezen aan het privé
VIP-adres)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

URL WebEx-site (exclusief gebruikt door
DMZ (hetzelfde subnet als de
het systeem en toegewezen aan het openbare Internet Reverse Proxy)
VIP-adres)
Echte IP-adres van het virtuele
Intern (hetzelfde subnet als de
HA-beheerapparaat (indien van toepassing) virtuele beheermachine van het
primaire systeem)
Echte IP-adres van de virtuele
HA-mediamachine (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als de
virtuele beheermachine van het
primaire systeem)

Echte IP-adres van de virtuele HA Internet
Reverse Proxy (indien van toepassing)

DMZ (hetzelfde subnet als de
Internet Reverse Proxy van het
primaire systeem [maar kan NAT
gebruiken met een
privé-IP-adres])

DNS-configuratie
Werk de DNS-server als volgt bij. Er gelden enkele beperkingen voor het hostnaamgedeelte van de URL van
de WebEx-site en die van de Beheersite. Voor een lijst met woorden die u niet kunt gebruiken, zie URL's van
WebEx-site en WebEx-beheer, op pagina 87.
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Taak
Hostnamen en IP-adressen voor de interne virtuele
machines: Virtuele beheermachine en, indien van
toepassing, de virtuele mediamachine.

Voorbeeld
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>

Hostnaam en IP-adres voor de Internet Reverse Proxy
virtuele machine.

• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

URL van de beheersite en het privé VIP-adres.

• <Administration-site-URL>
<Private-VIP-address>

WebEx-site-URL en het openbare VIP-adres.

• <WebEx-site-URL>
<Public-VIP-address>

Firewall-configuratie
Om veiligheidsredenen adviseren we dat u de Internet Reverse Proxy in een subnet plaatst dat los staat van
de interne virtuele machines (beheer en media). Zie Poorttoegang wanneer alle virtuele machines in het interne
netwerk zitten, op pagina 88.
Configuratie netwerkroutering
Voer de volgende wijzigingen uit aan uw netwerkroutering.
Taak
Schakel Layer 3-routering in tussen de interne en
DMZ-netwerken.

Vergelijk deze IP-adressen
• Intern subnet <internal-subnet>/24
• DMZ-subnet <DMZ-subnet>/24

Zorg dat het openbare VIP-adres en de Internet
Reverse Proxy virtuele machines op hetzelfde subnet
zitten.

• <Public-VIP-address>
• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>
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Taak

Vergelijk deze IP-adressen

Zorg dat het privé-VIP-adres en de interne virtuele
machines op hetzelfde subnet zitten.

• <Private-VIP-address>
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>

Netwerkchecklist voor installatie of uitbreiding met handmatige
implementatie, openbare toegang en een DNS zonder
split-horizon
Implementatie virtuele machine
Bij een handmatige implementatie maakt u alle virtuele machines voor uw systeem aan met de OVA-wizard
van uw vSphere-client. Daarna installeert u uw systeem met een handmatige implementatie.
U moet handmatige implementatie kiezen indien u een systeem voor 2000 gebruikers implementeert.
• Zorg dat aanvullende interne virtuele machines (media en web, indien aanwezig) zich in hetzelfde subnet
bevinden als de virtuele beheermachine.
• Zorg ervoor dat de virtuele IRP-machine (Internet Reverse Proxy) zich in uw DMZ-netwerk bevinden.
Vereiste IP-adressen
Beschrijving

Netwerklocatie

Echte IP-adres van het virtuele
beheerapparaat

Intern

Echte IP-adres van het virtuele
media-apparaat (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

Echte IP-adres van het tweede virtuele
media-apparaat (alleen systeem voor 2000
gebruikers)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

Echte IP-adres van het derde virtuele
media-apparaat (alleen systeem voor 2000
gebruikers)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

Echte IP-adres van de virtuele webmachine
(alleen systeem voor 2000 gebruikers)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

IP-adres
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Beschrijving

Netwerklocatie

Echte IP-adres van de tweede virtuele
webmachine (alleen systeem voor 2000
gebruikers)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

IP-adres

Echte IP-adres van de Internet Reverse Proxy DMZ (maar kan NAT gebruiken
met een privé IP-adres)
Beheer-URL (exclusief gebruikt door het
systeem en toegewezen aan het privé
VIP-adres)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

URL WebEx-site (exclusief gebruikt door
DMZ (hetzelfde subnet als de
het systeem en toegewezen aan het openbare Internet Reverse Proxy)
VIP-adres)
Echte IP-adres van het virtuele
Intern (hetzelfde subnet als het
HA-beheerapparaat (indien van toepassing) virtuele beheerapparaat van het
primaire systeem)
Echte IP-adres van de virtuele
HA-mediamachine (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat van het
primaire systeem)

Echte IP-adres van de virtuele
HA-webmachine (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat van het
primaire systeem)

Echte IP-adres van de virtuele HA Internet
Reverse Proxy (indien van toepassing)

DMZ - Hetzelfde subnet als de
Internet Reverse Proxy van het
primaire systeem (maar kan NAT
gebruiken met een privé IP-adres)

DNS-configuratie
Voer de volgende wijzigingen uit aan uw DNS-configuratie.

Opmerking

Er gelden enkele beperkingen voor het hostnaamgedeelte van de URL van de WebEx-site en die van de
Beheersite. Zie URL's van WebEx-site en WebEx-beheer, op pagina 87 voor een lijst met woorden die
u niet kunt gebruiken.

Planningshandleiding en systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.5
74

Netwerkwijzigingen vereist voor uw implementatie
Netwerkchecklist voor installatie of uitbreiding met handmatige implementatie, openbare toegang en een DNS
zonder split-horizon

Taak

Voorbeeld

Werk uw DNS-server bij met de hostnamen en
IP-adressen voor de interne virtuele machines. virtuele
beheermachine en indien van toepassing, de virtuele
machines voor media en web.

• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Werk uw DNS-server bij met de hostnaam en het
IP-adres voor de Reverse Proxy virtuele machine.

• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

Werk u DNS-server bij met de URL van de beheersite
en de gegevens van het privé VIP-adres.

• <Administration-site-URL>
<Private-VIP-address>

Werk uw DNS-server bij met de URL van de
WebEx-site en de gegevens van het privé VIP-adres.

• <WebEx-site-URL>
<Public-VIP-address>

Firewall-configuratie
Om veiligheidsredenen adviseert Cisco dat u de Internet Reverse Proxy in een subnet plaatst dat los staat van
de interne virtuele machines (beheer, media en web, indien van toepassing). Zie Poorttoegang met een Internet
Reverse Proxy in het DMZ-netwerk, op pagina 89.
Configuratie netwerkroutering
Voer de volgende wijzigingen uit aan uw netwerkroutering.
Taak

Vergelijk deze IP-adressen

Schakel L3-routering (Layer 3) in tussen de interne
en DMZ-netwerken voor de volgende virtuele
machines: virtuele beheermachine en indien van
toepassing, de virtuele machines voor media en web

• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>
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Taak

Vergelijk deze IP-adressen

Zorg dat het openbare VIP-adres en de Reverse
Proxy-virtuele machines op hetzelfde subnet zitten.

• <Public-VIP-address>
• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

Zorg dat het privé VIP-adres en de interne virtuele
machines (Beheer en media en web, indien van
toepassing) op hetzelfde subnet zitten.

• <Private-VIP-address>
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Controlelijst netwerken voor een installatie of uitbreiding met
automatische implementatie, openbare toegang en een
split-horizon DNS
Implementatie virtuele machine
Bij een automatische implementatie implementeren wij alle virtuele machines (anders dan het virtuele
beheerapparaat) voor u. We raden aan om voor een automatische implementatie kiezen als u een systeem voor
50, 250 of 800 gebruikers implementeert.
• De virtuele mediamachine (indien van toepassing) moet zich in hetzelfde subnet bevinden als de virtuele
beheermachine.
• Zorg ervoor dat de virtuele Internet Reverse Proxy-machines zich in uw DMZ-netwerk bevinden.
Vereiste IP-adressen
Beschrijving

Netwerklocatie

Echte IP-adres van het virtuele
beheerapparaat

Intern

Echte IP-adres van het virtuele
media-apparaat (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)
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Beschrijving

Netwerklocatie

IP-adres

Echte IP-adres van de Internet Reverse Proxy DMZ (maar kan NAT gebruiken
met een privé-IP-adres)
Beheer-URL (exclusief gebruikt door het
systeem en toegewezen aan het privé
VIP-adres)
URL WebEx-site (exclusief gebruikt door
het systeem en Toegewezen aan twee
VIP-adressen):
• interne gebruikers - privé VIP-adres
• externe gebruikers - openbaar VIP-adres

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

• Interne gebruikers - Intern
(hetzelfde subnet als de
virtuele beheermachine)
• Externe gebruikers - DMZ
(hetzelfde subnet als de
Internet Reverse Proxy)

Echte IP-adres van het virtuele
Intern (hetzelfde subnet als de
HA-beheerapparaat (indien van toepassing) virtuele beheermachine van het
primaire systeem)
Echte IP-adres van de virtuele
HA-mediamachine (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als de
virtuele beheermachine van het
primaire systeem)

Echte IP-adres van de virtuele HA Internet
Reverse Proxy (indien van toepassing)

DMZ (hetzelfde subnet als de
Internet Reverse Proxy van het
primaire systeem [maar kan NAT
gebruiken met een
privé-IP-adres])

DNS-configuratie
Werk de DNS-server als volgt bij. Er gelden enkele beperkingen voor het hostnaamgedeelte van de URL van
de WebEx-site en die van de Beheersite. Voor een lijst met woorden die u niet kunt gebruiken, zie URL's van
WebEx-site en WebEx-beheer, op pagina 87.
Taak

Voorbeeld

Hostnamen en IP-adressen voor de interne virtuele
machines: Virtuele beheermachine en, indien van
toepassing, de virtuele mediamachine.

• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
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Taak
Hostnaam en IP-adres voor de DMZ virtuele machine.

Voorbeeld
• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

WebEx-site-URL, URL van de beheersite en de privé
VIP-adresgegevens.

• <Administration-site-URL>
<Private-VIP-address>
• <WebEx-site-URL>
<Private-VIP-address>

WebEx-site-URL en het openbare VIP-adres.

• <WebEx-site-URL>
<Public-VIP-address>

Firewall-configuratie
Om veiligheidsredenen adviseren we dat u de Internet Reverse Proxy in een subnet plaatst dat los staat van
de interne virtuele machines (beheer en media). Zie Poorttoegang wanneer alle virtuele machines in het interne
netwerk zitten, op pagina 88.
Configuratie netwerkroutering
Voer de volgende wijzigingen uit aan uw netwerkroutering.
Taak
Schakel Layer 3-routering in tussen de interne en
DMZ-netwerken.

Vergelijk deze IP-adressen
• Intern subnet <internal-subnet>/24
• DMZ-subnet <DMZ-subnet>/24

Zorg dat het openbare VIP-adres en de Internet
Reverse Proxy virtuele machines op hetzelfde subnet
zitten.

• <Public-VIP-address>
• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>
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Taak

Vergelijk deze IP-adressen

Zorg dat het privé-VIP-adres en de interne virtuele
machines op hetzelfde subnet zitten.

• <Private-VIP-address>
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>

Controlelijst netwerken voor een installatie of uitbreiding met
handmatige installatie, openbare toegang en een split-horizon
DNS
Implementatie virtuele machine
Bij een handmatige implementatie maakt u alle virtuele machines voor uw systeem aan met de OVA-wizard
van uw vSphere-client. Daarna installeert u uw systeem met een handmatige implementatie.
U moet handmatige implementatie kiezen indien u een systeem voor 2000 gebruikers implementeert.
• Zorg dat aanvullende interne virtuele machines (media en web, indien aanwezig) zich in hetzelfde subnet
bevinden als de virtuele beheermachine.
• Zorg ervoor dat de virtuele IRP-machine (Internet Reverse Proxy) zich in uw DMZ-netwerk bevinden.
Vereiste IP-adressen
Beschrijving

Netwerklocatie

Echte IP-adres van het virtuele
beheerapparaat

Intern

Echte IP-adres van het virtuele
media-apparaat (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

Echte IP-adres van het tweede virtuele
media-apparaat (alleen systeem voor 2000
gebruikers)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

Echte IP-adres van het derde virtuele
media-apparaat (alleen systeem voor 2000
gebruikers)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

Echte IP-adres van de virtuele webmachine
(alleen systeem voor 2000 gebruikers)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

IP-adres

Planningshandleiding en systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.5
79

Netwerkwijzigingen vereist voor uw implementatie
Controlelijst netwerken voor een installatie of uitbreiding met handmatige installatie, openbare toegang en een
split-horizon DNS

Beschrijving

Netwerklocatie

Echte IP-adres van de tweede virtuele
webmachine (alleen systeem voor 2000
gebruikers)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

IP-adres

Echte IP-adres van de Internet Reverse Proxy DMZ (maar kan NAT gebruiken
met een privé IP-adres)
Beheer-URL (exclusief gebruikt door het
systeem en toegewezen aan het privé
VIP-adres)
URL WebEx-site (exclusief gebruikt door
het systeem en toegewezen aan twee
VIP-adressen)
• interne gebruikers - privé VIP-adres
• externe gebruikers - openbaar VIP-adres

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

• Interne gebruikers - Intern
(hetzelfde subnet als de
virtuele beheermachine)
• Externe gebruikers - DMZ
(hetzelfde subnet als de
Internet Reverse Proxy)

Echte IP-adres van het virtuele
Intern (hetzelfde subnet als het
HA-beheerapparaat (indien van toepassing) virtuele beheerapparaat van het
primaire systeem)
Echte IP-adres van de virtuele
HA-mediamachine (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat van het
primaire systeem)

Echte IP-adres van de virtuele
HA-webmachine (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat van het
primaire systeem)

Echte IP-adres van de virtuele HA Internet
Reverse Proxy (indien van toepassing)

DMZ - Hetzelfde subnet als de
Internet Reverse Proxy van het
primaire systeem (maar kan NAT
gebruiken met een privé IP-adres)

DNS-configuratie
Voer de volgende wijzigingen uit aan uw DNS-configuratie.

Opmerking

Er gelden enkele beperkingen voor het hostnaamgedeelte van de URL van de WebEx-site en die van de
Beheersite. Zie URL's van WebEx-site en WebEx-beheer, op pagina 87 voor een lijst met woorden die
u niet kunt gebruiken.
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Taak

Voorbeeld

Werk uw DNS-server bij (die interne opzoekingen
mogelijk maakt) met de hostnamen en IP-adressen
voor de interne virtuele machines. virtuele
beheermachine en indien van toepassing, de virtuele
machines voor media en web.

• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Werk uw DNS-server bij (die interne opzoekingen
mogelijk maakt) met de hostnamen en IP-adressen
voor de interne virtuele machines:
Werk uw DNS-server bij (die interne opzoekingen
mogelijk maakt) met de URL voor de WebEx-site,
de URL van de beheerderssite en informatie over het
privé VIP-adres.

• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

• <Administration-site-URL>
<Private-VIP-address>
• <WebEx-site-URL>
<Private-VIP-address>

Werk uw DNS-server bij (die externe opzoekingen
mogelijk maakt) met de URL voor de WebEx-site en
informatie over het privé VIP-adres.

• <WebEx-site-URL>
<Public-VIP-address>

Firewall-configuratie
Om veiligheidsredenen adviseert Cisco dat u de Internet Reverse Proxy in een subnet plaatst dat los staat van
de interne virtuele machines (beheer, media en web, indien van toepassing). Zie Poorttoegang met een Internet
Reverse Proxy in het DMZ-netwerk, op pagina 89.
Configuratie netwerkroutering
Voer de volgende wijzigingen uit aan uw netwerkroutering.
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Taak
Schakel L3-routering (Layer 3) in tussen de interne
en DMZ-netwerken voor de volgende virtuele
machines: virtuele beheermachine en indien van
toepassing, de virtuele machines voor media en web

Vergelijk deze IP-adressen
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Zorg dat het openbare VIP-adres en de Reverse
Proxy-virtuele machines op hetzelfde subnet zitten.

• <Public-VIP-address>
• <IRP-vm-FQDN>
<IRP-vm-IP-address>

Zorg dat het privé VIP-adres en de interne virtuele
machines (virtuele beheermachine en de virtuele
media- en webmachines, indien van toepassing) op
hetzelfde subnet zitten.

• <Private-VIP-address>
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Netwerkchecklist voor installatie of uitbreiding met
automatische implementatie en zonder openbare toegang
Implementatie virtuele machine
Bij een automatische implementatie implementeren wij alle virtuele machines (anders dan het virtuele
beheerapparaat) voor u. We raden aan om voor een automatische implementatie kiezen als u een systeem voor
50, 250 of 800 gebruikers implementeert.
De virtuele mediamachine (indien van toepassing) moet zich in hetzelfde subnet bevinden als de virtuele
beheermachine.
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Vereiste IP-adressen
Beschrijving

Netwerklocatie

Echte IP-adres van het virtuele
beheerapparaat

Intern

Echte IP-adres van het virtuele
media-apparaat (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

Beheer-URL (exclusief gebruikt door het
systeem en toegewezen aan het privé
VIP-adres)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

IP-adres

Echte IP-adres van het virtuele
Intern (hetzelfde subnet als de
HA-beheerapparaat (indien van toepassing) virtuele beheermachine van het
primaire systeem)
Echte IP-adres van de virtuele
HA-mediamachine (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als de
virtuele beheermachine van het
primaire systeem)

Echte IP-adres van de virtuele HA Internet
Reverse Proxy (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als de
virtuele beheermachine van het
primaire systeem)

DNS-configuratie
Werk de DNS-server als volgt bij. Er gelden enkele beperkingen voor het hostnaamgedeelte van de URL van
de WebEx-site en die van de Beheersite. Voor een lijst met woorden die u niet kunt gebruiken, zie URL's van
WebEx-site en WebEx-beheer, op pagina 87.
Taak

Voorbeeld

Hostnamen en IP-adressen voor de interne virtuele
machines: Virtuele beheermachine en, indien van
toepassing, de virtuele mediamachine.

• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>

WebEx-site-URL, URL van de beheersite en de privé
VIP-adresgegevens.

• <Administration-site-URL>
<Private-VIP-address>
• <WebEx-site-URL>
<Private-VIP-address>
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Firewall-configuratie
Taak

Voorbeeld

Configureer alle firewalls in uw interne netwerk om HTTP <Private-VIP-address>:80
webbrowsers toegang te verschaffen tot het privé
HTTPS <Private-VIP-address>:443
VIP-adres.

Configuratie netwerkroutering
Taak

Vergelijk deze IP-adressen

Zorg dat het privé-VIP-adres en de interne virtuele
machines op hetzelfde subnet zitten.

• <Private-VIP-address>
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>

Netwerken Controlelijst voor een installatie of uitbreiding met
handmatige installatie en geen openbare toegang
Implementatie virtuele machine
Bij een handmatige implementatie maakt u alle virtuele machines voor uw systeem aan met de OVA-wizard
van uw vSphere-client. Daarna installeert u uw systeem met een handmatige implementatie.
U moet handmatige implementatie kiezen indien u een systeem voor 2000 gebruikers implementeert.
• Zorg dat aanvullende interne virtuele machines (media en web, indien aanwezig) zich in hetzelfde subnet
bevinden als de virtuele beheermachine.
Vereiste IP-adressen
Beschrijving

Netwerklocatie

Echte IP-adres van het virtuele
beheerapparaat

Intern

Echte IP-adres van het virtuele
media-apparaat (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

Echte IP-adres van het tweede virtuele
media-apparaat (alleen systeem voor 2000
gebruikers)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)
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Beschrijving

Netwerklocatie

Echte IP-adres van het derde virtuele
media-apparaat (alleen systeem voor 2000
gebruikers)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

Echte IP-adres van de virtuele webmachine
(alleen systeem voor 2000 gebruikers)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

Echte IP-adres van de tweede virtuele
webmachine (alleen systeem voor 2000
gebruikers)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

Beheer-URL (exclusief gebruikt door het
systeem en toegewezen aan het privé
VIP-adres)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

URL WebEx-site (exclusief gebruikt door
het systeem en toegewezen aan het privé
VIP-adres)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat)

IP-adres

Echte IP-adres van het virtuele
Intern (hetzelfde subnet als het
HA-beheerapparaat (indien van toepassing) virtuele beheerapparaat van het
primaire systeem)
Echte IP-adres van de virtuele
HA-mediamachine (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat van het
primaire systeem)

Echte IP-adres van de virtuele
HA-webmachine (indien van toepassing)

Intern (hetzelfde subnet als het
virtuele beheerapparaat van het
primaire systeem)

DNS-configuratie
Voer de volgende wijzigingen uit aan uw DNS-configuratie.

Opmerking

Er gelden enkele beperkingen voor het hostnaamgedeelte van de URL van de WebEx-site en die van de
Beheersite. Zie URL's van WebEx-site en WebEx-beheer, op pagina 87 voor een lijst met woorden die
u niet kunt gebruiken.
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Taak
Werk uw DNS-server bij (die interne opzoekingen
mogelijk maakt) met de hostnamen en IP-adressen
voor de interne virtuele machines. virtuele
beheermachine en indien van toepassing, de virtuele
machines voor media en web.

Voorbeeld
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

Werk uw DNS-server bij met de URL voor de
beheerderssite, de URL van de WebEx-site en
informatie over het privé VIP-adres.

• <Administration-site-URL>
<Private-VIP-address>
• <WebEx-site-URL>
<Private-VIP-address>

Firewall-configuratie
Voer de volgende wijzigingen uit aan uw firewalls.
Taak
Configureer alle firewalls in uw interne netwerk om
webbrowsers toegang te verschaffen tot het privé
VIP-adres.

Voorbeeld
• HTTP <Private-VIP-address>:80
• HTTPS <Private-VIP-address>:443

Configuratie netwerkroutering
Voer de volgende wijzigingen uit aan uw netwerkroutering.
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Taak

Vergelijk deze IP-adressen

Zorg dat het privé VIP-adres en de interne virtuele
machines (Beheer en media en web, indien van
toepassing) op hetzelfde subnet zitten.

• <Private-VIP-address>
• <admin-vm-FQDN>
<admin-vm-IP-address>
• <media-vm-FQDN>
<media-vm-IP-address>
• <web-vm-FQDN>
<web-vm-IP-address>

URL's van WebEx-site en WebEx-beheer
URL van WebEx-site
Gebruikers hebben toegang tot de URL van de WebEx-site om vergaderingen te plannen, te hosten of deel te
nemen aan vergaderingen. Deze URL verwijst naar het privé VIP-adres of het openbare VIP-adres, afhankelijk
van of u wel of niet een split-horizon DNS gebruikt.
• Verwijst naar het openbare VIP-adres voor alle gebruikers, als u geen split-horizon DNS hebt.
• Verwijst naar het openbare VIP-adres voor externe gebruikers als u split-horizon DNS hebt.
• Verwijst naar het privé VIP-adres voor interne gebruikers als u split-horizon DNS hebt.

Opmerking

Poort 80 en 443 moeten open zijn voor de URL van de WebEx-site.

URL WebEx-beheer
Beheerders hebben toegang tot de URL van het WebEx-beheer voor het configureren, beheren en controleren
van het systeem. Deze URL verwijst naar het privé VIP-adres.

Opmerking

Poort 80 en 443 moeten open zijn voor de URL van WebEx-beheer.

Namen voor de URL's van de WebEx-site en WebEx-beheer
U kunt bijna alle namen voor deze URL's kiezen; deze dienen wel uit kleine letters te bestaan. De volgende
namen kunt u echter niet als hostnaam in de URL's gebruiken:
• dezelfde naam als de hostnamen voor de virtuele machines in het systeem
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• Verificatie
• client
• bedrijfslogo
• verzender
• Documenten
• elm-admin
• elm-client-services
• E-mailberichten
• Onderhoud
• Manager
• orion
• oriondata
• oriontemp
• NBR
• npp
• probe
• Herinnering
• Root
• solr
• TomcatROOT
• upgradeserver
• url0107ld
• Versie
• WBXService
• WebEx

Poorttoegang wanneer alle virtuele machines in het interne
netwerk zitten
Dit gedeelte beschrijft de vereiste poorttoegang in de externe firewalls als u interne virtuele machines (beheer,
en indien van toepassing, media, web en Internet Reverse Proxy) in het interne netwerk hebt. Dit is de interne
netwerktopologie van de Internet Reverse Proxy.
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Opmerking

De knooppunten Web en Beheer verzenden SMTP-aanvragen aan de geconfigureerde e-mailserver. Als
zich tussen de interne virtuele web- en beheermachines en de e-mailserver een firewall bevindt, kan het
SMTP-verkeer worden geblokkeerd. Zorg dat poort 25, of poort 465 (beveiligde SMTP-poort), tussen de
e-mailserver en de virtuele web- en beheermachines open staat zodat de e-mailserverconfiguratie en de
e-mailmeldingen goed kunnen werken.

Poorttoegang in de externe firewall
Als u openbare toegang hebt ingeschakeld, zijn de volgende poorten open inkomend van internet naar de
virtuele IRP-machines (Internet Reverse Proxy) in het interne netwerk:

Belangrijk

Zorg dat de firewall of een load balancing-oplossing aanvragen omleidt via de onderstaande poorten, zodat
gebruikers kunnen deelnemen aan vergaderingen of vergaderingen kunnen hosten.
• TCP-poort 80 naar het openbare virtuele IP (VIP)-adres
• TCP-poort 443 naar het openbare virtuele (VIP)-adres

Poorttoegang met een Internet Reverse Proxy in het
DMZ-netwerk
Dit gedeelte bevat een beschrijving van vereiste poorttoegang in de interne en externe firewalls als u interne
virtuele machines (beheer, en indien van toepassing, media en web) in het interne netwerk hebt, en de Internet
Reverse Proxy in het DMZ-netwerk.
Configureer toegangscontrolelijsten (ACL's - access control lists) op de schakelaar die verkeer toelaat naar
de ESXi-hosts voor de virtuele machines van het systeem.
Poorttoegang in de externe firewall
Als u openbare toegang ingeschakeld hebt, zijn de volgende poorten open inkomend van het internet naar de
virtuele IRP-machines (Internet Reverse Proxy) in de DMZ:

Belangrijk

Zorg dat de firewall of een load balancing-oplossing aanvragen omleidt via de onderstaande poorten, zodat
gebruikers kunnen deelnemen aan vergaderingen of vergaderingen kunnen hosten.

Opmerking

Cisco beveelt aan dat u poort 80 (http) opent naast poort 443 (https) om de ervaring van de eindgebruiker
te vereenvoudigen (in een browser kunnen gebruikers de URL van de WebEx -site invoeren zonder te
moeten weten of het een http of https is. Voor dit product gaat het werkelijk netwerkverkeer altijd via
poort 443 (SSL-gecodeerde https).
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Beperking

Configureer TCP-poort 64700 op de Internet Reverse Proxy zodat alle aanvragen aan het openbare
VIP-adres worden geweigerd. In de externe firewall beperkt u de toegang tot deze poort tot aanvragen
van uitsluitend de virtuele beheermachines.
Protocol

Poort

Bron

Destination

Waarom dit nodig is

TCP

443

Alle externe clients Openbare VIP
(Eth1) van de
Internet Reverse
Proxy

Externe clients die
toegang krijgen tot
de URL van de
WebEx-site via
https.
TCP-verbindingen
worden gestart
vanaf de externe
clientmachines naar
de virtuele
IRP-machines

TCP

80

Alle externe clients Openbare VIP
(Eth1) van de
Internet Reverse
Proxy

Externe clients die
toegang krijgen tot
de URL van de
WebEx-site via http.
TCP-verbindingen
worden gestart
vanaf de externe
clientmachines naar
de virtuele
IRP-machines

UDP

53

Echte IP (Eth0) van DNS-server
de Internet Reverse
Proxy

Dit is nodig om uw
systeem succesvol
te implementeren en
te gebruiken als er
zich een firewall
tussen de virtuele
machines en de
DNS-server bevindt.

Poorttoegang in de interne firewall
De volgende poorten moeten open zijn wanneer de Internet Reverse Proxy zich in het DMZ-netwerk bevindt.
Als u beperkingen hebt voor verbindingen van het intern netwerk naar het DMZ-netwerk, geldt de volgende
tabel. TCP-verbindingen uitgaand toestaan vanaf het interne netwerk naar het DMZ-netwerksegment op de
volgende poorten.

Opmerking

Er moeten geen TCP-verbindingen zijn toegestaan vanaf het DMZ-segment naar het interne netwerk om
dit product correct te laten werken.
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Opmerking

Stel de firewall met behulp van IP-tabellen of toegangscontrolelijsten (ACL's) zo in dat verbindingen met
poort 64616 alleen van de virtuele beheermachine komen.

Opmerking

De knooppunten Web en Beheer verzenden SMTP-aanvragen aan de geconfigureerde e-mailserver. Als
zich tussen de interne virtuele web- en beheermachines en de e-mailserver een firewall bevindt, kan het
SMTP-verkeer worden geblokkeerd. Zorg dat poort 25, of poort 465 (beveiligde SMTP-poort), tussen de
e-mailserver en de virtuele web- en beheermachines open staat zodat de e-mailserverconfiguratie en de
e-mailmeldingen goed kunnen werken.

Opmerking

Met name wanneer de Internet Reverse Proxy zich in het DMZ-netwerk bevindt, moet u
ICMP-echoverzoeken en -antwoorden (Internet Control Message Protocol) toestaan. Anders is het mogelijk
dat de detectie van de Internet Reverse Proxy en de bereikbaarheidsvalidatie van de DNS-server mislukken
als het ICMP-echoantwoord niet wordt ontvangen.
Protocol

Poort

Bron

Destination

Waarom dit nodig is

TCP

64001

Alle interne
virtuele
machines
(Eth0 IP)

Echte IP (Eth0)
van de virtuele
IRP-machines
(Internet
Reverse Proxy)

Brengt reverse-verbindingen met de IRP (Internet
Reverse Proxy) tot stand. TCP-verbindingen worden
tot stand gebracht vanaf de interne virtuele machines
naar de virtuele IRP-machines.

TCP

64002

Virtuele
beheer- en
webmachines
(Eth0 IP)

Echte IP (Eth0)
van de virtuele
IRP-machines
(Internet
Reverse Proxy)

Brengt reverse-verbindingen met de IRP tot stand.
TCP-verbindingen worden tot stand gebracht vanaf
de interne virtuele machines naar de virtuele
IRP-machines (Internet Reverse Proxy).

TCP

7001

Alle interne
virtuele
machines
(Eth0 IP)

Echte IP (Eth0)
van de virtuele
IRP-machines
(Internet
Reverse Proxy)

Brengt reverse-verbindingen met de IRP tot stand.
TCP-verbindingen worden geïnitieerd vanaf de
interne virtuele machines naar de virtuele
IRP-machines

TCP

64616

Virtuele
Echte IP (Eth0) Voer bootstrap uit op de IRP. TCP-verbindingen
beheerapparaten van de virtuele worden geïnitieerd vanaf de virtuele beheermachines
(Eth0 IP)
IRP-machines naar de virtuele IRP-machines
(Internet
Opmerking
Stel de firewall met behulp van
Reverse Proxy)
IP-tabellen of toegangscontrolelijsten
(ACL's) zo in dat verbindingen met
poort 64616 alleen van de virtuele
beheermachine komen.
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Protocol

Poort

Bron

Destination

Waarom dit nodig is

TCP

64700

Virtuele
Echte IP (Eth0) Verzamelt logboeken over de IRP.
beheerapparaten van de virtuele TCP-verbindingen worden geïnitieerd vanaf de
(Eth0 IP)
IRP-machines virtuele beheermachines naar de virtuele
(Internet
IRP-machines
Reverse Proxy) Beperkt de toegang tot deze poort op alle virtuele
machines van Cisco WebEx Meetings Server
middels firewallregels tot alleen andere virtuele
machines van Cisco WebEx Meetings Server.

TCP

22

Alle interne Echte IP (Eth0) Problemen met de virtuele IRP-machines oplossen
clientmachines van de virtuele met een account voor Remote Support.
IRP-machines
(Internet
Reverse Proxy)

TCP

443

Alle interne Privé VIP
clientmachines (Eth1) van de
virtuele
beheermachines

Interne gebruikers die toegang krijgen tot de URL
van de WebEx-site via https. TCP-verbindingen
worden tot stand gebracht vanaf de interne
clientmachine naar het virtuele beheerapparaat.

Privé VIP
(Eth1) van de
virtuele
mediamachines
TCP

65002

Alle interne Alle interne
Controleert het netwerkverkeer tussen interne
clientmachines clientmachines virtuele machines.

TCP

65102

Alle interne Alle interne
Controleert het netwerkverkeer tussen interne
clientmachines clientmachines virtuele machines.

TCP

80

Alle interne Privé VIP
clientmachines (Eth1) van de
virtuele
beheermachines

Interne gebruikers die toegang krijgen tot de URL
van de WebEx-site via http. TCP-verbindingen
worden tot stand gebracht vanaf de interne
clientmachine naar het virtuele beheerapparaat.

UDP

53

Alle interne
virtuele
machines
(Eth0 IP)

Dit is nodig om uw systeem succesvol te
implementeren en te gebruiken als er een firewall
zit tussen de virtuele machines en de DNS-server.

TCP

8443

Cisco WebEx CUCM
Meetings
Server-webknooppunt

DNS-server

Voor AXL-verkeer in een systeem met meerdere
datacenters tussen Cisco WebEx Meetings Server
en CUCM om LDAP CUCM-failover mogelijk te
maken.
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VMware vCenter-poorten
Poorten beschikbaar voor implementatie
Dit zijn enkele poorten die gebruikt worden tijdens de implementatie van Cisco WebEx Meetings Server
(CWMS) met één datacenter (SDC). Wanneer de implementatie voltooid is, kunt u eventueel die poorten
sluiten die slechts voor de implementatie geopend waren.
TCP-poort 443 moet in beide richtingen open zijn tussen vCenter en de virtuele beheermachine voor beveiligd
https-beheer tijdens een automatische systeemimplementatie. De virtuele beheermachine gebruikt deze poort
om vCenter-referenties te verzorgen voor een automatische installatie van de virtuele machines in vCenter.
Deze poorten worden uitsluitend gebruikt voor communicatie tussen de ESXi-host en vCenter. Indien de ESXi
host en vCenter zijn verbonden met een afzonderlijk beheernetwerk moet u deze poorten mogelijk niet openen
via de firewall. Raadpleeg uw VMware-documentatie voor een volledige lijst met poorten die door vCenter
en de ESXi-host worden gebruikt.
• UDP/TCP-poort 902 in beide richtingen tussen vCenter en de ESXi-hosts voor vCenter-beheer
• (Optioneel) TCP-poort 22 van de vSphere client naar de ESXi-hosts voor SSH-beheer
• UDP-poort 514 van de ESXi-hosts voor uw systeem naar het interne syslog
• TCP-poort 5989 in beide richtingen tussen vCenter en de ESXi-hosts voor XML-beheer
Voor externe clients voor de transmissie van audio- en videogegevens wordt als UDP-poort standaard SSL
(poort 443) gebruikt.
Poorten beschikbaar voor de ondersteuning van multi-datacenters
Poorten die open moeten staan tussen de interne
machines

tcp 8080 tcp 8081 tcp 8082 tcp 9809 tcp 9810 tcp
9811 tcp 9812 tcp 9813 tcp 9814 tcp 9815 tcp 9816
tcp 9817 tcp 9818 tcp 9819 tcp 9820 tcp 9840 tcp
6502 tcp 12340 tcp 12342 tcp 12442
tcp 7001 tcp 7003
tcp 7004
tcp 7005
tcp:5060
tcp 5061
tcp 5062
tcp 5063
tcp 22

Poorten die open moeten staan tussen de interne
machines en virtuele IP's

tcp 443
tcp 80
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Poorten die open moeten staan tussen Internet Reverse tcp 7001
Proxy IP's en de interne machines
tcp 64001
tcp 64700
tcp 64616
UDP-poorten die open moeten staan tussen de interne udp range:10000:19999
machines
udp range:16000:32000
udp range:9000:9009
udp 5060
udp 5062

Poorten voor het Cisco WebEx Meeting Center
Deze poorten worden gebruikt voor de communicatie tussen het Cisco WebEx Meeting Center en de Cisco
WebEx Meetings Server.
• Voor interne clients voor de transmissie van audio- en videogegevens tussen UDP en SSL worden onder
andere de volgende UDP-poorten gebruikt:
◦ UDP-poort 9000 voor systemen met 50 gebruikers
◦ UDP-poorten 9000 tot en met 9003 voor systemen met 250 gebruikers
◦ UDP-poorten 9000 tot en met 9009 voor systemen met 800 gebruikers
◦ UDP-poorten 9000 tot en met 9007 voor systemen met 2000 gebruikers
• Met de juiste netwerkinstellingen kunnen interne mediaservers verbindingen toelaten via elke door het
Meeting Center gebruikte poort.
• De Internet Reverse Proxy accepteert alleen verbindingen van het Meeting Center via TCP-poorten 80
en 443.
• AXL-verkeer van het webknooppunt naar CUCM loopt via poort 8443. (Zie ook CUCM gebruiken om
AXL Web Service en directorysynchronisatie te configureren.)

NAT met uw systeem gebruiken
Cisco ondersteunt NAT-traversal (Network Address Translation) bij dit product voor IP-adressen van virtuele
machines en voor de virtuele IP-adressen (openbare en privé VIP's) die binnen uw systeem worden gebruikt.

Opmerking

Zie http://www.cisco.com/en/US/tech/tk648/tk361/technologies_tech_note09186a0080094831.shtml voor
meer informatie over NAT.
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Het volgende overzichtsschema toont een typische NAT-traversal voor een systeem zonder HA met 50
gebruikers. Door NAT te gebruiken kunt u het aantal vereiste openbare IP-adressen voor het product beperken
tot slechts één IP-adres in plaats van twee (of drie in het geval van HA). U kunt ook vergelijkbare
NAT-implementaties gebruiken, zolang deze maar voldoen aan de algehele systeemvereisten.

Opmerking

Het gebruik van meerdere NAT's en firewalls verhoogt doorgaans de latentie en heeft een negatief effect
op de kwaliteit van real-timeverkeer voor gebruikers.

Belangrijk

Bij het gebruik van meerdere NAT-domeinen kan het lastig zijn om te routeren tussen deze verschillende
NAT-domeinen. U kunt NAT IP-adressen echter gebruiken zolang aan de volgende eisen wordt voldaan:
• Alle virtuele machines in het systeem kunnen gebruikmaken van NAT IP-adressen.
• Het IP-adres van de Reverse Proxy-virtuele machine moet kunnen worden bereikt door de virtuele
beheermachine in het interne netwerk.

Opmerking

NAT tussen de virtuele beheermachine en de virtuele Internet Reverse Proxy-machine
wordt niet ondersteund. Het IP-adres van de virtuele Internet Reverse Proxy-machine
(het echte IP-adres) moet kunnen worden bereikt door de virtuele beheermachine in het
interne netwerk.

• Het openbare VIP-adres zelf hoeft niet openbaar zichtbaar te zijn, maar het moet kunnen worden
vertaald vanaf internet.
• Bij het implementeren van openbare toegang moet de URL van de WebEx-site zijn toegewezen aan
een IP-adres dat zichtbaar is op internet. Dit IP-adres dat op internet zichtbaar is, moet toegankelijk
zijn voor externe gebruikers en tevens zijn toegewezen aan het openbare VIP-adres dat u configureert
bij de systeemimplementatie.
U kunt ervoor kiezen het openbare VIP-adres zichtbaar te maken op internet. Indien u ervoor kiest
het niet openbaar zichtbaar te maken, moet het kunnen worden vertaald vanaf internet.
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In het schema krijgt een externe gebruiker toegang tot de WebEx-site om een vergadering te hosten of bij te
wonen. Na het opzoeken van de DNS is het IP-adres voor de WebEx-site het openbare NAT IP-adres (Eth0).
Dit openbare NAT IP-adres is bestemd voor de externe NAT-firewallrouter (firewall- en NAT-router 1),
tussen het externe netwerk en het DMZ-netwerk.
De firewall-router ontvangt dit verzoek van de externe gebruiker en leidt het verzoek intern om naar de NAT
privé IP-adresinterface voor de router (Eth1, open voor het DMZ-netwerk). Vervolgens stuurt Eth1 het verzoek
naar het openbare VIP-adres (ook een NAT IP-adres in het privé netwerksegment voor de WebEx-site).
U kunt NAT IP-adressen gebruiken voor het openbare VIP-adres en de Internet Reverse Proxy-IP-adressen.
Het enige openbare NAT IP-adres is het Eth0-IP-adres voor de NAT-firewallrouter.

Opmerking

Als u ervoor wilt zorgen dat deze NAT-firewallrouter (tussen het internet en het DMZ-netwerk) het
inkomende pakket op de juiste wijze routeert, stelt u de configuratie voor poorttoewijzing in op het
NAT-apparaat of past u andere soortgelijke mechanismen toe om ervoor te zorgen dat het pakket op de
juiste manier wordt gerouteerd naar het openbare VIP-adres en de Internet Reverse Proxy.
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Er bevindt zich doorgaans een tweede interne NAT firewall-router tussen het DMZ-netwerk en het interne
netwerk. Net als bij de externe NAT firewall-router is Eth0 een DMZ NAT privé IP-adres en een interface
voor het DMZ-netwerk. Eth1 is ook een NAT privé IP-adres dat als interface naar het interne netwerk fungeert.
U kunt gebruikmaken van NAT IP-adressen voor het privé VIP-adres en de IP-adressen van de virtuele
beheermachine.

Forward Proxy's
Als uw netwerktopologie forward proxy's bevat, moeten deze aan specifieke vereisten voldoen opdat de Internet
Reverse Proxy correct werkt. Raadpleeg 'Gebruik van forward proxy's in uw systeem' in de Handleiding voor
probleemoplossing voor de Cisco WebEx Meetings Server voor meer gegevens.
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Optimale werkwijzen voor Cisco WebEx Meetings Servers
Hieronder staat een lijst met de optimale werkwijzen die u moet raadplegen bij het configureren en onderhouden
van uw Cisco WebEx Meetings Server-systeem:
• Voorzie de hosts van uw virtuele machines van een stroomvoorziening die niet kan worden onderbroken
(UPS) om stroomonderbrekingen te minimaliseren. Door herhaaldelijke stroomstoringen kunnen
hostsystemen en virtuele machines beschadigd raken.
• Zet uw systeem altijd in de onderhoudsmodus voordat u een gast-besturingssysteem uitschakelt.
• Zorg dat u uw virtuele machines correct uitschakelt door de gast-besturingssystemen uit te schakelen
voor geplande gebeurtenissen en andere situaties die het uitschakelen van het systeem vereisen.
• Het systeem is ontworpen om zichzelf te herstellen wanneer nodig en opnieuw opstarten kan dit proces
onderbreken. Wij raden af uw systeem opnieuw op te starten om het te herstellen. Neem contact op met
het Cisco TAC (Technical Assistance Center) wanneer uw systeem niet correct werkt. Schakel uw
systeem alleen uit wanneer u hiertoe instructies krijgt, of tijdens geplande gebeurtenissen zoals
datacenteronderhoud.
• Configureer een netwerkredundantie om netwerkstoringen te minimaliseren. Raadpleeg 'Een systeem
met hoge beschikbaarheid toevoegen' in de Beheerhandleiding Cisco WebEx Meetings Server voor meer
informatie.
• Configureer NIC-teaming op uw systeem. NIC-teaming verbetert de prestaties en biedt redundantie in
het geval van een NIC-defect.
• Wanneer uw bedrijf expertise heeft in het beheren van een storage area network (SAN) raden we SAN
aan in plaats van direct attached storage (DAS). SAN’s kunnen betrouwbaarder zijn dan arrays van
lokale schijven.Zie Algemene systeemvereisten, op pagina 1 voor meer informatie over
SAN-opslagvereisten.
• Het gebruik van momentopnamen op uw virtuele machines kan de systeemprestatie zodanig hinderen
dat de gebruikerservaring wordt beïnvloed, zelfs wanneer het systeem voor het overige licht belast is.
• Wanneer uw systeem problemen heeft, controleer dan uw VMware VCenter-omgeving om te bepalen
of condities in het VCenter of het netwerk het probleem veroorzaken.
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• Configureer een hoge beschikbaarheid om de waarschijnlijkheid te vergroten dat uw systeem blijft
werken nadat er een fout is opgetreden.
• Wanneer u een systeem met hoge beschikbaarheid hebt en uw secundaire systeem defect raakt, kunt u
dit herstellen door het bestaande secundaire systeem te verwijderen (raadpleeg 'Een systeem met hoge
beschikbaarheid verwijderen' in uw Beheerhandleiding Cisco WebEx Meetings Server) en een nieuw
secundair systeem toe te voegen (raadpleeg 'Een systeem met hoge beschikbaarheid toevoegen' in uw
Beheerhandleiding Cisco WebEx Meetings Server). Wanneer het primaire systeem van een systeem met
hoge beschikbaarheid defect raakt, kunt u dit niet herstellen met deze procedure. We raden aan dat u uw
primaire systeem herstelt met behulp van de noodherstelprocedure en vervolgens een nieuw secundair
systeem toevoegt. Tot u een nieuw secundair systeem toevoegt, zal uw implementatie werken zonder
volledige redundantie. Deze procedure helpt ongeplande systeemuitvallen voorkomen wanneer een van
uw secundaire virtuele machines defect raakt. Raadpleeg 'De noodherstelfunctie gebruiken' van de
Beheerhandleiding Cisco WebEx Meetings Server voor meer informatie.
• Voorzie in een network file system (NFS) en zorg dat dit voldoende opslagcapaciteit heeft om regelmatig
automatische back-ups van uw database en uw vergaderingopnames op te slaan.
• Omdat uw systeem alleen de laatste systeemback-up bewaart op uw NFS en eerdere versies elke dag
verwijdert, raden we aan dat u meerdere recente back-ups bewaart op andere media.

Beperking

U moet bestanden of mappen in de door Cisco WebEx Meetings Server gebruikte
NFS-share niet handmatig maken, aangezien dan verschillende scripts op NFS-bestanden
en -mappen worden uitgevoerd. De NFS-opslagserver is toegewezen aan het exclusieve
gebruik van Cisco WebEx Meetings Server.

• Gebruik uw dashboard om de gezondheidstoestand van uw NFS, CPU en opslag te monitoren. We raden
aan om dashboardalarmen in te stellen voor de opslag en de CPU.
• Als u van plan bent om directory-integratie te gebruiken, raadpleegt u het gedeelte Directory-integratie
configureren in het hoofdstuk 'Gebruikers beheren' van de Beheerhandleiding Cisco WebEx Meetings
Server voor meer informatie.
• Bij gebruik van Cisco WebEx Meetings Server moet voor de gekoppelde SIP-trunk in CUCM in de Call
Manager-interface het selectievakje Media-eindpunt vereist zijn uitgeschakeld op de pagina
Trunkconfiguratie. Zie Een SIP-trunk configureren op een load balancer-punt, op pagina 118 en Een
SIP-trunk configureren voor een toepassingspunt, op pagina 120 voor meer informatie.
• Als u een upgrade uitvoert naar Cisco WebEx Meetings Server-versie 2.0 of hoger en u bladeservers uit
de B-serie gebruikt, bent u verplicht om SAN-opslag te gebruiken om te voldoen aan de
harde-schijfvereisten. Zie Algemene systeemvereisten, op pagina 1 voor meer informatie over
SAN-vereisten.
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Het configureren van Cisco Unified
Communications Manager (CUCM)
• Het configureren van Cisco Unified Communications Manager (CUCM), pagina 101
• Controlelijst voor CUCM-configuratie van multi-datacenters, pagina 103
• Controlelijst voor CUCM-configuratie met of zonder hoge beschikbaarheid, pagina 103
• CUCM configureren in een CWMS-multi-datacentersysteem, pagina 104
• CUCM configureren voor systemen met en zonder hoge beschikbaarheid, pagina 107
• Een beveiligingsprofiel van een SIP-trunk configureren, pagina 112
• Een SIP-profiel configureren, pagina 113
• CUCM-certificaatbeheer met behulp van TLS, pagina 114
• Een SIP-trunk configureren, pagina 118
• Een routegroep configureren, pagina 121
• Een routelijst configureren, pagina 122
• Een routepatroon configureren, pagina 122
• Een SIP-routepatroon configureren, pagina 123
• Compatibiliteit en ondersteuning CUCM-functie, pagina 124

Het configureren van Cisco Unified Communications Manager
(CUCM)
Als u teleconferencing wilt inschakelen op de Cisco WebEx Meetings Server, configureert u één (of meer)
Cisco Unified Communications Manager-systeem (CUCM) voor gespreksbeheer. Optioneel configureert u
een tweede CUCM-systeem voor audio met hoge beschikbaarheid.
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CUCM in een MDC-omgeving
De CUCM-configuraties in een multi-datacenteromgeving (MDC-omgeving) zijn hetzelfde als in een omgeving
met één datacenter (SDC-omgeving). De configuratieparameters die worden bewerkt in een datacenter worden
automatisch ook aangepast in de andere datacenters.
De CUCM-basisconfiguraties in een multi-datacenteromgeving (MDC-omgeving) zijn hetzelfde als in een
omgeving met één datacenter (SDC-omgeving). U moet echter wel trunks configureren voor alle datacenters.
Voor elk datacenter kan een ander routepatroon worden gebruikt. Als u meer dan één CUCM wilt gebruiken,
moet er voor elk datacenter een SIP-trunk worden ingesteld naar de CUCM van de andere datacenters zodat
oproepen kunnen worden doorverbonden.
Voordat u begint
U kunt de informatie over load balancer-punten en toepassingspunten ophalen op de Cisco WebEx Meetings
Server-pagina Audio. Met load balancer-punten wordt de gespreksbelasting beheerd en met toepassingspunten
kunt u oproepen, vergaderstromen en de regeling van gespreksfuncties beheren. Systemen van verschillende
grootte hebben een verschillend aantal load balancer-punten en toepassingspunten en deze worden niet
aangepast. Meld u aan bij uw Beheerwebsite en selecteer Instellingen > Audio om deze informatie te zien.
• Grootte (50/250/800/2000)
• Hoge beschikbaarheid
• Transporttype
Op de Audio-pagina vindt u een SIP-configuratietabel met informatie over de load balancer-punten en
toepassingspunten, waaronder de IP-adressen en poorten. Deze tabel wordt ook weergegeven op de pagina
Uw audio-instellingen voor de eerste keer configureren die verschijnt wanneer u uw audio-instellingen
voor de eerste keer configureert.
Om CUCM succesvol te laten samenwerken met de Cisco WebEx Meetings Server, zijn de volgende
basisconfiguraties en specifieke configuraties van CUCM vereist:
• Basisconfiguratie

Opmerking

Deze configuraties kunnen worden gedeeld met meerdere Cisco WebEx Meetings
Server-systemen.

◦ Beveiligingsprofiel SIP-trunk
◦ SIP-profiel
• Specifieke configuratie

Opmerking

Deze configuraties moeten worden ingesteld voor individuele Cisco WebEx Meetings
Server-systemen en kunnen niet door meerdere systemen worden gedeeld.

◦ Certificaatbeheer
◦ SIP trunk
◦ Routegroep
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◦ Routelijst
◦ Routepatroon
◦ SIP-routepatroon

Beveiligde CUCM-teleconferenties in een MDC-omgeving
Het is niet mogelijk om certificaten van alle datacenters in een multi-datacenter (MDC) te importeren naar
één Cisco Unified Call Manager (CUCM) zoals nodig is voor beveiligde teleconferenties (https://cibu-jira:8443/
browse/SECURITY-1432) wanneer de algemene naam van beide certificaten hetzelfde is.
De algemene naam van alle datacenters is de algemene site-URL van het systeem. Als u de algemene naam
uniek wilt maken, kunt u certificaten genereren met behulp van Een CSR maken (Ondertekeningsaanvraag
certificaat) of Een zelfondertekend certificaat genereren. Selecteer dat de URL van de lokale site moet worden
gebruikt in de algemene naam in plaats van de algemene site-URL.
Zelfondertekende certificaten die worden gemaakt tijdens een systeemwijzigingsprocedure (zoals het wijzigen
van de site- of beheer-URL of het wijzigen van de hostnamen) worden omgezet in een certificaat met de
algemene site-URL als algemene naam. U moet dus handmatig certificaten maken met de URL van de lokale
site na een dergelijke bewerking.

Controlelijst voor CUCM-configuratie van multi-datacenters
De controlelijst van de configuratie geeft het nummer weer van elk Cisco Unified Communication
Manager-configuratietype (CUCM) dat u voor uw multi-datacentersysteem (MDC) moet configureren.
Systeemgrootte Veiligheidsprofielen SIP-profielen SIP-trunks Routegroepen Routelijsten Routepatronen SIP-Routepatronen
(basisconfiguratie) (basisconfiguratie) (specifieke (specifieke (specifieke (specifieke (specifieke
configuratie) configuratie) configuratie) configuratie) configuratie)
250
gebruikers

2

1

4

1

1

N

2

800
gebruikers

2

1

4

1

1

N

2

2000
2
gebruikers
met hoge
beschikbaarheid

1

6

1

1

N

4

Controlelijst voor CUCM-configuratie met of zonder hoge
beschikbaarheid
De controlelijst van de configuratie geeft het nummer weer van elk Cisco Unified Communication
Manager-configuratietype (CUCM) dat u voor uw systeem met één datacenter (SDC) en met of zonder hoge
beschikbaarheid (HA) moet configureren.
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Systeemgrootte Veiligheidsprofielen SIP-profielen SIP-trunks Routegroepen Routelijsten Routepatronen SIP-Routepatronen
(basisconfiguratie) (basisconfiguratie) (specifieke (specifieke (specifieke (specifieke (specifieke
configuratie) configuratie) configuratie) configuratie) configuratie)
50 gebruikers 2

1

2

1

1

N20

1

50 gebruikers 2
met hoge
beschikbaarheid

1

4

1

1

N

2

250
gebruikers

2

1

2

1

1

N

1

250
2
gebruikers
met hoge
beschikbaarheid

1

4

1

1

N

2

800
gebruikers

2

1

2

1

1

N

1

800
2
gebruikers
met hoge
beschikbaarheid

1

4

1

1

N

2

2000
gebruikers

2

1

5

1

1

N

3

2000
2
gebruikers
met hoge
beschikbaarheid

1

6

1

1

N

4

20 N is het aantal Inbelnummers voor toegang dat u configureert in Cisco WebEx Meetings Server.

CUCM configureren in een CWMS-multi-datacentersysteem
Elke site in een multi-datacenteromgeving (MDC-omgeving) is gekoppeld aan een eigen CUMC-cluster.
CUCM-clusters worden met elkaar verbonden door inter-clustertrunks (ICT). Elk CUCM-cluster heeft
inbeltrunks naar de lokale CWMS-site. Session Manager Edition (SME) wordt ondersteund. CWMS kan
worden geconfigureerd achter de lokale CUCM-clusters. Elke CUCM heeft SIP REFER-trunks naar alle
virtuele mediamachines in het MDC.
Elk CUCM-cluster kan beschikken over INVITE-trunks naar alle datacenters voor redundantie. Het routepatroon
voor inbellen geeft de prioriteit aan de INVITE-trunk die is gekoppeld aan het lokale datacenter en gebruikt
de INVITE-trunk naar het externe datacenter alleen bij uitval.
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Tabel 4: CUCM SIP-trunks geconfigureerd op elk CUCM-cluster

Implementatie

INVITE-trunks - Load balancer
(MACC)

REFER-trunks - Toepassingspunt
(TAS)

Klein

2

2

Gemiddeld

2

2

Groot

4

6

CUCM configureren op een multi-datacentersysteem voor 250 of 800 gebruikers
In dit gedeelte staat beschreven hoe u een Cisco Unified Communication Manager (CUCM) configureert voor
een multi-datacentersysteem (MDC) voor 250 of 800 gebruikers. Elk datacenter heeft normaal een lokaal
CUCM-cluster.
Vereiste gegevens
• Het IP-adres van een load balancer-punt voor elk datacenter
• Het IP-adres van een toepassingspunt voor elk datacenter
• Het aantal toegangsnummers dat u op uw systeem configureert
Configuratieprocedure
Voer daartoe de volgende bewerkingen uit:
Taak

Beschrijving

Gedetailleerde informatie

1

Bekijk het beveiligingsprofiel van de
bestaande SIP-trunk en bepaal of dit al dan
niet voldoet aan de vereisten voor uw Cisco
WebEx Meetings Server-installatie. Als dit
niet zo is, moet u twee SIP-trunk
beveiligingsprofielen configureren.

Voeg een beveiligingsprofiel voor een SIP-trunk
toe voor uw load balancer-punt en voeg een
beveiligingsprofiel voor een SIP-trunk toe voor uw
toepassingspunt. Zie Een beveiligingsprofiel voor
SIP-trunk configureren voor een load
balancer-punt, op pagina 112 en Een
beveiligingsprofiel voor SIP-trunk configureren
voor een toepassingspunt, op pagina 113.

2

Bekijk het bestaande SIP-profiel en bepaal
of dit al dan niet voldoet aan de vereisten
voor uw Cisco WebEx Meetings
Server-installatie. Als dit niet zo is, moet u
één SIP-profiel configureren.

Configureer een SIP-profiel zoals beschreven in
Een TLS SIP-profiel configureren of Een IPv6
SIP-profiel configureren, op pagina 114.

3

Configureer twee SIP-trunks voor uw load
balancer-punten.

Zie Een SIP-trunk configureren op een load
balancer-punt.

4

Configureer twee SIP-trunks voor uw
toepassingspunten.

Zie Een SIP-trunk configureren voor een
toepassingspunt.
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Taak

Beschrijving

Gedetailleerde informatie

5

Configureer één routegroep met de SIP-trunk Zie Een routegroep configureren.
die u hebt geconfigureerd voor uw load
balancer-punt in Taak 3 hierboven.

6

Configureer een routelijst met de routegroep Zie Een routelijst configureren.
die u hebt geconfigureerd in taak 5
hierboven.

7

Configureer N routepatronen met de
bovenstaande routelijst. N is het aantal
inbelnummers dat u instelde bij uw
audio-instellingen op de beheersite.

8

Configureer twee SIP-routepatronen voor uw Zie Een SIP-routepatroon configureren.
toepassingspunten.

Zie Een routepatroon configureren.

CUCM configureren op een multi-datacentersysteem voor 2000 gebruikers
In dit gedeelte staat beschreven hoe u een Cisco Unified Communication Manager (CUCM) configureert voor
een multi-datacentersysteem (MDC) voor 2000 gebruikers. Elk datacenter heeft normaal een lokaal
CUCM-cluster.
Vereiste gegevens
• De IP-adressen van twee load balancer-punten voor elk datacenter
• De IP-adressen van drie toepassingspunten voor elk datacenter
• Het aantal toegangsnummers dat u gaat configureren op uw systeem
Configuratieprocedure
Voer daartoe de volgende bewerkingen uit:
Taak

Beschrijving

Gedetailleerde informatie

1

Bekijk het beveiligingsprofiel van de
bestaande SIP-trunk en bepaal of dit al dan
niet voldoet aan de vereisten voor uw Cisco
WebEx Meetings Server-installatie. Als dit
niet zo is, moet u twee SIP-trunk
beveiligingsprofielen configureren.

Voeg een beveiligingsprofiel voor een SIP-trunk
toe voor uw load balancer-punt en voeg een
beveiligingsprofiel voor een SIP-trunk toe voor
uw toepassingspunt. Zie Een beveiligingsprofiel
voor SIP-trunk configureren voor een load
balancer-punt, op pagina 112 en Een
beveiligingsprofiel voor SIP-trunk configureren
voor een toepassingspunt, op pagina 113.

2

Bekijk het bestaande SIP-profiel en bepaal
of dit al dan niet voldoet aan de vereisten
voor uw Cisco WebEx Meetings
Server-installatie. Als dit niet zo is, moet u
één SIP-profiel configureren.

Configureer een SIP-profiel zoals beschreven in
Een TLS SIP-profiel configureren of Een IPv6
SIP-profiel configureren, op pagina 114.
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Taak

Beschrijving

Gedetailleerde informatie

3

Configureer twee SIP-trunks voor uw load
balancer-punten.

Zie Een beveiligingsprofiel voor SIP-trunk
configureren voor een load balancer-punt, op
pagina 112.

4

Configureer vier SIP-trunks voor uw
toepassingspunten.

Zie Een beveiligingsprofiel voor SIP-trunk
configureren voor een toepassingspunt, op
pagina 113.

5

Configureer één routegroep met de SIP-trunk Zie Een routegroep configureren, op pagina 121.
die u hebt geconfigureerd voor uw load
balancer-punt in Taak 3 hierboven.

6

Configureer een routelijst met de routegroep Zie Een routelijst configureren, op pagina 122.
die u hebt geconfigureerd in taak 5
hierboven.

7

Configureer N routepatronen met de
bovenstaande routelijst. N is het aantal
inbelnummers dat u instelde bij uw
audio-instellingen op de beheersite.

8

Configureer vier SIP-routepatronen voor uw Zie Een SIP-routepatroon configureren, op
toepassingspunten.
pagina 123.

Zie Een routepatroon configureren, op pagina
122.

CUCM configureren voor systemen met en zonder hoge
beschikbaarheid
In de volgende gedeelten wordt beschreven welke taken moeten worden uitgevoerd voor het configureren
van systemen met en zonder hoge beschikbaarheid van verschillende grootten.

Configureer CUCM op systemen zonder hoge beschikbaarheid voor 50, 250 en
800 gebruikers
In dit gedeelte staan de vereiste informatie en gedetailleerde instructies voor het configureren van CUCM
voor systemen zonder hoge beschikbaarheid voor 50, 250 en 800 gebruikers.
Vereiste gegevens
• Het IP-adres van één load balancer-punt
• Het IP-adres van één toepassingspunt
• Het aantal toegangsnummers dat u op uw systeem configureert
Configuratieprocedure
Voer daartoe de volgende bewerkingen uit:
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Taak

Beschrijving

Gedetailleerde informatie

1

Bekijk het beveiligingsprofiel van de
bestaande SIP-trunk en bepaal of dit al dan
niet voldoet aan de vereisten voor uw Cisco
WebEx Meetings Server-installatie. Als dit
niet zo is, moet u twee SIP-trunk
beveiligingsprofielen configureren.

Voeg een beveiligingsprofiel voor een SIP-trunk
toe voor uw load balancer-punt en voeg een
beveiligingsprofiel voor een SIP-trunk toe voor
uw toepassingspunt. Zie Een beveiligingsprofiel
voor SIP-trunk configureren voor een load
balancer-punt, op pagina 112 en Een
beveiligingsprofiel voor SIP-trunk configureren
voor een toepassingspunt, op pagina 113.

2

Bekijk het bestaande SIP-profiel en bepaal of Configureer een SIP-profiel zoals beschreven in
dit al dan niet voldoet aan de vereisten voor Een TLS SIP-profiel configureren of Een IPv6
uw Cisco WebEx Meetings Server-installatie. SIP-profiel configureren, op pagina 114.
Als dit niet zo is, moet u één SIP-profiel
configureren.

3

Configureer één SIP-trunk voor uw load
balancer-punt.

Zie Een SIP-trunk configureren op een load
balancer-punt.

4

Configureer één SIP-trunk voor uw
toepassingspunt.

Zie Een SIP-trunk configureren voor een
toepassingspunt.

5

Configureer één routegroep met de SIP-trunk Zie Een routegroep configureren.
die u hebt geconfigureerd voor uw load
balancer-punt in Taak 3 hierboven.

6

Configureer een routelijst met de routegroep Zie Een routelijst configureren.
die u hebt geconfigureerd in taak 5 hierboven.

7

Configureer N routepatronen met de
bovenstaande routelijst. N is het aantal
inbelnummers dat u instelde bij uw
audio-instellingen op de beheersite.

Zie Een routepatroon configureren.

8

Configureer één SIP-routepatroon voor uw
toepassingspunt.

Zie Een SIP-routepatroon configureren.

CUCM configureren op systemen met hoge beschikbaarheid voor 50, 250 en
800 gebruikers
In dit gedeelte staan de vereiste informatie en gedetailleerde instructies voor het configureren van CUCM
voor systemen met hoge beschikbaarheid voor 50, 250 en 800 gebruikers.
Vereiste gegevens
• De IP-adressen van twee load balancer-punten
• De IP-adressen van twee toepassingspunten
• Het aantal toegangsnummers dat u op uw systeem configureert
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Configuratieprocedure
Voer daartoe de volgende bewerkingen uit:
Taak

Beschrijving

Gedetailleerde informatie

1

Bekijk het beveiligingsprofiel van de
bestaande SIP-trunk en bepaal of dit al dan
niet voldoet aan de vereisten voor uw Cisco
WebEx Meetings Server-installatie. Als dit
niet zo is, moet u twee SIP-trunk
beveiligingsprofielen configureren.

Voeg een beveiligingsprofiel voor een SIP-trunk
toe voor uw load balancer-punt en voeg een
beveiligingsprofiel voor een SIP-trunk toe voor
uw toepassingspunt. Zie Een beveiligingsprofiel
voor SIP-trunk configureren voor een load
balancer-punt, op pagina 112 en Een
beveiligingsprofiel voor SIP-trunk configureren
voor een toepassingspunt, op pagina 113.

2

Bekijk het bestaande SIP-profiel en bepaal Configureer een SIP-profiel zoals beschreven in
of dit al dan niet voldoet aan de vereisten voor Een TLS SIP-profiel configureren of Een IPv6
uw Cisco WebEx Meetings Server-installatie. SIP-profiel configureren, op pagina 114.
Als dit niet zo is, moet u één SIP-profiel
configureren.

3

Configureer twee SIP-trunks voor uw load
balancer-punten.

Zie Een SIP-trunk configureren op een load
balancer-punt.

4

Configureer twee SIP-trunks voor uw
toepassingspunten.

Zie Een SIP-trunk configureren voor een
toepassingspunt.

5

Configureer één routegroep met de SIP-trunk Zie Een routegroep configureren.
die u hebt geconfigureerd voor uw load
balancer-punt in Taak 3 hierboven.

6

Configureer een routelijst met de routegroep Zie Een routelijst configureren.
die u hebt geconfigureerd in taak 5 hierboven.

7

Configureer N routepatronen met de
bovenstaande routelijst. N is het aantal
inbelnummers dat u instelde bij uw
audio-instellingen op de beheersite.

8

Configureer twee SIP-routepatronen voor uw Zie Een SIP-routepatroon configureren.
toepassingspunten.

Zie Een routepatroon configureren.

CUCM configureren op systemen zonder hoge beschikbaarheid voor 2000
gebruikers
In dit gedeelte staat beschreven hoe u een Cisco Unified Communication Manager (CUCM) configureert voor
een systeem voor 2000 gebruikers zonder hoge beschikbaarheid.
Vereiste gegevens
• De IP-adressen van twee load balancer-punten
• De IP-adressen van drie toepassingspunten
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• Het aantal toegangsnummers dat u op uw systeem configureert
Configuratieprocedure
Voer daartoe de volgende bewerkingen uit:
Taak

Beschrijving

Gedetailleerde informatie

1

Bekijk het beveiligingsprofiel van de
bestaande SIP-trunk en bepaal of dit al dan
niet voldoet aan de vereisten voor uw Cisco
WebEx Meetings Server-installatie. Als dit
niet zo is, moet u twee SIP-trunk
beveiligingsprofielen configureren.

Voeg een beveiligingsprofiel voor een SIP-trunk
toe voor uw load balancer-punt en voeg een
beveiligingsprofiel voor een SIP-trunk toe voor
uw toepassingspunt. Zie Een beveiligingsprofiel
voor SIP-trunk configureren voor een load
balancer-punt, op pagina 112 en Een
beveiligingsprofiel voor SIP-trunk configureren
voor een toepassingspunt, op pagina 113.

2

Bekijk het bestaande SIP-profiel en bepaal of Configureer een SIP-profiel zoals beschreven in
dit al dan niet voldoet aan de vereisten voor Een TLS SIP-profiel configureren of Een IPv6
uw Cisco WebEx Meetings Server-installatie. SIP-profiel configureren, op pagina 114.
Als dit niet zo is, moet u één SIP-profiel
configureren.

3

Configureer twee SIP-trunks voor uw load
balancer-punten.

Zie Een beveiligingsprofiel voor SIP-trunk
configureren voor een load balancer-punt, op
pagina 112.

4

Configureer drie SIP-trunks voor uw
toepassingspunten.

Zie Een beveiligingsprofiel voor SIP-trunk
configureren voor een toepassingspunt, op
pagina 113.

5

Configureer één routegroep met de SIP-trunk Zie Een routegroep configureren, op pagina 121.
die u hebt geconfigureerd voor uw load
balancer-punt in Taak 3 hierboven.

6

Configureer een routelijst met de routegroep Zie Een routelijst configureren, op pagina 122.
die u hebt geconfigureerd in taak 5 hierboven.

7

Configureer N routepatronen met de
bovenstaande routelijst. N is het aantal
inbelnummers dat u instelde bij uw
audio-instellingen op de beheersite.

8

Configureer drie SIP-routepatronen voor uw Zie Een SIP-routepatroon configureren, op
toepassingspunten.
pagina 123.

Zie Een routepatroon configureren, op pagina
122.

CUCM configureren op systemen met hoge beschikbaarheid voor 2000
gebruikers
In dit gedeelte staat beschreven hoe u een Cisco Unified Communication Manager (CUCM) configureert voor
een systeem voor 2000 gebruikers met hoge beschikbaarheid.
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Vereiste gegevens
• De IP-adressen van twee load balancer-punten
• De IP-adressen van vier toepassingspunten
• Het aantal toegangsnummers dat u op uw systeem configureert
Configuratieprocedure
Voer daartoe de volgende bewerkingen uit:
Taak

Beschrijving

Gedetailleerde informatie

1

Bekijk het beveiligingsprofiel van de
bestaande SIP-trunk en bepaal of dit al dan
niet voldoet aan de vereisten voor uw Cisco
WebEx Meetings Server-installatie. Als dit
niet zo is, moet u twee SIP-trunk
beveiligingsprofielen configureren.

Voeg een beveiligingsprofiel voor een SIP-trunk
toe voor uw load balancer-punt en voeg een
beveiligingsprofiel voor een SIP-trunk toe voor
uw toepassingspunt. Zie Een beveiligingsprofiel
voor SIP-trunk configureren voor een load
balancer-punt, op pagina 112 en Een
beveiligingsprofiel voor SIP-trunk configureren
voor een toepassingspunt, op pagina 113.

2

Bekijk het bestaande SIP-profiel en bepaal of Configureer een SIP-profiel zoals beschreven in
dit al dan niet voldoet aan de vereisten voor Een TLS SIP-profiel configureren of Een IPv6
uw Cisco WebEx Meetings Server-installatie. SIP-profiel configureren, op pagina 114.
Als dit niet zo is, moet u één SIP-profiel
configureren.

3

Configureer twee SIP-trunks voor uw load
balancer-punten.

Zie Een beveiligingsprofiel voor SIP-trunk
configureren voor een load balancer-punt, op
pagina 112.

4

Configureer vier SIP-trunks voor uw
toepassingspunten.

Zie Een beveiligingsprofiel voor SIP-trunk
configureren voor een toepassingspunt, op pagina
113.

5

Configureer één routegroep met de SIP-trunk Zie Een routegroep configureren, op pagina 121.
die u hebt geconfigureerd voor uw load
balancer-punt in Taak 3 hierboven.

6

Configureer een routelijst met de routegroep Zie Een routelijst configureren, op pagina 122.
die u hebt geconfigureerd in taak 5 hierboven.

7

Configureer N routepatronen met de
bovenstaande routelijst. N is het aantal
inbelnummers dat u instelde bij uw
audio-instellingen op de beheersite.

8

Configureer vier SIP-routepatronen voor uw Zie Een SIP-routepatroon configureren, op pagina
123.
toepassingspunten.

Zie Een routepatroon configureren, op pagina
122.
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Een beveiligingsprofiel van een SIP-trunk configureren
Een beveiligingsprofiel voor SIP-trunk configureren voor een load
balancer-punt
Voordat u begint
Indien uw Cisco WebEx Meetings Server-systeem is geconfigureerd voor TLS, moet u een certificaat voor
beveiligde teleconferentie importeren. Raadpleeg het gedeelte 'Certificaten voor beveiligde teleconferentie
importeren' van de Beheerhandleiding van Cisco Meetings Server op http://www.cisco.com/c/en/us/support/
conferencing/webex-meetings-server/products-installation-guides-list.html voor meer informatie.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Meld u aan op http://ccm-server/, waarbij ccm-server de Fully Qualified Domain Name of het IP-adres is van uw primaire
Cisco Unified Communications Manager-server.
Selecteer Cisco Unified CM Administration.
Selecteer Systeem > Beveiligings > SIP-Trunk Beveiligingsprofiel.
Select Nieuw toevoegen.
Configureer de volgende velden.
• Naam: vul een naam in om het beveiligingsprofiel van uw SIP-trunk te identificeren.
• Apparaatveiligheidsmodus: selecteer Geen beveiliging indien u wilt dat CUCM communiceert met Cisco WebEx
Meetings Server via UDP/TCP. Selecteer Gecodeerd als u wilt dat CUCM via TLS met Cisco WebEx Meetings
Server communiceert.
• X.509 onderwerpnaam: voer uw certificaatnaam in indien u wilt dat CUCM communiceert met Cisco WebEx
Meetings Server met TLS.
Opmerking
Als u wilt dat CUCM communiceert met Cisco WebEx Meetings Server via TLS, kan een verschillend
Cisco WebEx Meetings Server-systeem hetzelfde SIP-trunk beveiligingsprofiel niet delen omdat elk
systeem een verschillend certificaat moet hebben. Haal de Cisco WebEx Meetings
Server-certificaatnaam op van de beheerwebsite. Raadpleeg 'Certificaten beheren' in de
Beheerhandleiding voor meer informatie.
• Inkomende poort: voer 5060 in als u wilt dat CUCM via UDP/TCP met Cisco WebEx Meetings Server communiceert.
Voer 5061 indien u wilt dat CUCM communiceert met Cisco WebEx Meetings Server via TLS.
Opmerking

Stap 6

Configureer de andere velden op de pagina niet. Gebruik de standaardinstellingen.

Selecteer Opslaan.
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Een beveiligingsprofiel voor SIP-trunk configureren voor een toepassingspunt
Voordat u begint
Indien uw Cisco WebEx Meetings Server-systeem is geconfigureerd voor TLS, moet u een certificaat voor
beveiligde teleconferentie importeren. Raadpleeg het gedeelte 'Certificaten voor beveiligde teleconferentie
importeren' van de Beheerhandleiding van Cisco Meetings Server op http://www.cisco.com/c/en/us/support/
conferencing/webex-meetings-server/products-installation-guides-list.html voor meer informatie.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Meld u aan op http://ccm-server/, waarbij ccm-server de Fully Qualified Domain Name of het IP-adres is van uw primaire
Cisco Unified Communications Manager-server.
Selecteer Cisco Unified CM Administration.
Selecteer Systeem > Beveiligings > SIP-Trunk Beveiligingsprofiel.
Select Nieuw toevoegen.
Configureer de volgende velden:
• Naam: vul een naam in om het beveiligingsprofiel van uw SIP-trunk te identificeren.
• Apparaatveiligheidsmodus: selecteer Geen beveiliging indien u wilt dat CUCM communiceert met Cisco WebEx
Meetings Server via UDP/TCP. Selecteer Gecodeerd als u wilt dat CUCM via TLS met Cisco WebEx Meetings
Server communiceert.
• X.509 onderwerpnaam: voer uw certificaatnaam in indien u wilt dat CUCM communiceert met Cisco WebEx
Meetings Server met TLS.
Opmerking
Als u wilt dat CUCM communiceert met Cisco WebEx Meetings Server via TLS, kan een verschillend
Cisco WebEx Meetings Server-systeem hetzelfde SIP-trunk beveiligingsprofiel niet delen omdat elk
systeem een verschillend certificaat moet hebben. Haal de Cisco WebEx Meetings
Server-certificaatnaam op van de beheerwebsite. Raadpleeg 'Certificaten beheren' in de
Beheerhandleiding voor meer informatie.
• Inkomende poort: voer 5062 in indien u wilt dat CUCM communiceert met Cisco WebEx Meetings Server via
UDP/TCP. Voer 5063 indien u wilt dat CUCM communiceert met Cisco WebEx Meetings Server via TLS.
Opmerking

Stap 6

Configureer de andere velden op de pagina niet. Gebruik de standaardinstellingen.

Selecteer Opslaan.

Een SIP-profiel configureren
Een standaard SIP-profiel configureren
Het standaard SIP-profiel (Session Initiation Protocol) gebruikt de standaardinstellingen. Er zijn geen
bijkomende configuratiestappen nodig.
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Een TLS SIP-profiel configureren
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Meld u aan op http://ccm-server/, waarbij ccm-server de Fully Qualified Domain Name of het IP-adres is van uw primaire
Cisco Unified Communications Manager-server.
Selecteer Cisco Unified CM Administration.
Selecteer Apparaat > Apparaatinstellingen > SIP-profiel.
Select Nieuw toevoegen.
Configureer de volgende velden:
• Naam - Voer een naam in voor uw SIP-profiel.
• Omleiden per toepassing - Schakel het selectievakje in.
Configureer de andere velden op de pagina niet. Gebruik de standaardinstellingen van de velden.

Stap 6

Selecteer Opslaan.

Een IPv6 SIP-profiel configureren
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Meld u aan op http://ccm-server/, waarbij ccm-server de Fully Qualified Domain Name of het IP-adres is van uw primaire
Cisco Unified Communications Manager-server.
Selecteer Cisco Unified CM Administration.
Selecteer Apparaat > Apparaatinstellingen > SIP-profiel.
Select Nieuw toevoegen.
Configureer de volgende velden:
• Naam - Voer een naam in voor uw SIP-profiel.
• ENAT inschakelen - Schakel het selectievakje in.
Configureer de andere velden op de pagina niet. Gebruik de standaardinstellingen van de velden.

Stap 6

Selecteer Opslaan.

CUCM-certificaatbeheer met behulp van TLS
Als u Cisco Unified Communications Manager (CUCM) met Cisco WebEx Meetings Server (CWMS) wilt
laten communiceren met behulp van TLS, voert u de volgende handelingen uit:
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• Dien een verzoek in voor een CWMS-certificaat via de beheersite en upload het verkregen certificaat
naar CUCM.

Opmerking

Als CWMS gebruikmaakt van certificaten van derden, moeten alle certificaten in de
certificaatketen naar CUCM worden geüpload.

• Download het CUCM-certificaat en upload het naar de beheersite van CWMS.

Opmerking

Als CUCM gebruikmaakt van certificaten van derden, hoeft alleen het laatste certificaat
in de certificaatketen (het certificaat van een instantie voor basiscertificaten) naar CWMS
te worden geüpload.

Als u TLS gebruikt om alle datacenters in een multi-datacentersysteem (MDC-systeem) te verbinden met
dezelfde CUCM, kan in CWMS niet dezelfde algemene site-URL worden gebruikt voor de algemene
certificaatnaam. U moet de URL van de lokale site van elk datacenter gebruiken voor elke algemene
certificaatnaam omdat de CUCM-versies 10.5 en ouder meerdere certificaten met een algemene naam
behandelen als hetzelfde certificaat. Als de namen niet van elkaar verschillen, vervangt het certificaat van het
tweede datacenter het certificaat van het eerste datacenter nadat het certificaat van het tweede datacenter is
geüpload naar CUCM.
Raadpleeg 'Certificaten beheren' in de Beheerhandleiding voor meer informatie. Zie http://www.cisco.com/
en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html voor meer informatie.

Cisco WebEx Meetings Server-certificaten uploaden
Stap 1

Download en exporteer uw Cisco WebEx Meetings Server certificaat.
a) Meld u aan bij de Cisco WebEx Meetings Server-beheersite.
b) Selecteer Instellingen > Beveiliging > Certificaten.
c) Kopieer de certificaatnaam van het gedeelte SSL-certificaten.
d) Selecteer Meer opties > Exporteer SSL-certificaat.
e) Sla uw certificaat op uw lokale harde schijf op.

Stap 2

Meld u aan op http://ccm-server/, waarbij ccm-server de Fully Qualified Domain Name of het IP-adres is van uw primaire
Cisco Unified Communications Manager-server.
Selecteer Cisco Unified OS Administration.
Selecteer Beveiliging > Certificaatbeheer.
Selecteer Certificaat/Certificaatketen.
Selecteer CallManager-trust in het vervolgkeuzemenu van de certificaatnaam.
Selecteer de knop Bladeren en selecteer het certificaat dat u hebt opgeslagen op uw locale harde schijf.
SelecteerBestand uploaden.

Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8
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Uw systeem geeft de melding 'Geslaagd: Certificaat geüpload.'
Stap 9

Stap 10

(Optioneel) Als Cisco WebEx Meetings Server gebruikmaakt van zelfondertekende certificaten, herhaalt u stap 4 tot en
met 8 om het tussenliggende certificaat en het certificaat van de instantie voor basiscertificaten van de certificaatketen
te uploaden.
Selecteer Sluiten.

Volgende stappen
Raadpleeg 'Certificaten beheren' in de Beheerhandleiding op
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html voor meer informatie over
certificaten.

Een CUCM-certificaat van een derde installeren
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u certificaten van derden naar Cisco WebEx Meetings Server kunt
uploaden.

Voordat u begint
• Genereer een CSR (Certificate Signing Request) en stuur dit naar een externe certificerende instantie
om certificaten aan te vragen. Zie Een CSR maken (Ondertekeningsaanvraag certificaat) voor instructies.
• De certificerende instantie stuurt u een certificaatketen die uit de volgende elementen kan bestaan:
◦ Certificaat 1 (eindgebruiker): wordt door een tussenliggende certificerende instantie uitgegeven
aan een eindgebruikerentiteit.
◦ Certificaat 2 (tussenliggend): wordt door een instantie voor basiscertificaten uitgegeven aan een
tussenliggende certificerende instantie.
◦ Certificaat 3 (instantie voor basiscertificaten): wordt uitgegeven door de instantie voor
basiscertificaten.
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• Wanneer u meerdere certificaten in een certificaatketen ontvangt, moet u de drie certificaten samenvoegen
in één bestand, met het eindgebruikerscertificaat als eerste.

Stap 1

Importeer het certificaatbestand van de derde in Cisco WebEx Meetings Server. Zie Een SSL-certificaat importeren voor
instructies.

Stap 2

Meld u aan op http://ccm-server/, waarbij ccm-server de Fully Qualified Domain Name of het IP-adres is van uw primaire
Cisco Unified Communications Manager-server.
Selecteer Cisco Unified OS Administration.
Selecteer Beveiliging > Certificaatbeheer.
Selecteer Certificaat/Certificaatketen.
Selecteer CallManager-trust in het vervolgkeuzemenu van de certificaatnaam.
Klik op de knop Bladeren en selecteer het certificaat van de instantie voor basiscertificaten dat u op uw lokale harde
schijf hebt opgeslagen.
Dit is het laatste, zelfondertekende certificaat uit de verificatieketen. Het wordt gebruikt om het certificaat CallManager.pem
te verifiëren.

Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7

U kunt het certificaat van de instantie voor basiscertificaten rechtstreeks bij de instantie verkrijgen op het
moment dat het certificaat CallManager.pem wordt gemaakt.
SelecteerBestand uploaden.
Wacht tot uw systeem meldt 'Geslaagd: Certificaat opgeslagen.'
Opmerking

Stap 8
Stap 9

Selecteer Sluiten.

Volgende stappen
Raadpleeg 'Certificaten beheren' in de Beheerhandleiding op voor meer informatie over
certificatenhttp://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

CUCM-certificaten downloaden
Deze procedure is alleen verplicht als CUCM gebruikmaakt van zelfondertekende certificaten. Als CUCM
gebruikmaakt van certificaten van derden, hoeft u alleen de laatste certificaten (certificaat van de instantie
voor basiscertificaten) in de certificaatketen naar Cisco WebEx Meetings Server te uploaden. Neem contact
op met de instantie voor basiscertificaten voor informatie over het verkrijgen van een basiscertificaat.
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Raadpleeg de CUCM-documentatie voor meer informatie over het genereren van CUCM-certificaten.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Meld u aan op http://ccm-server/, waarbij ccm-server de Fully Qualified Domain Name of het IP-adres is van uw primaire
Cisco Unified Communications Manager-server.
Selecteer Cisco Unified OS Administration.
Selecteer Beveiliging > Certificaatbeheer.
Zoek het certificaat in het veld 'Certificaatnaam' voor het certificaat met de naam 'CallManager'. Selecteer het veld
'.PEM-bestand'.
Selecteer Downloaden om het CUCM-certificaat CallManager.pem te downloaden naar uw lokale harde schijf.

Volgende stappen
Raadpleeg 'Certificaten beheren' in de Beheerhandleiding voor meer informatie over het uploaden van
CUCM-certificaten naar Cisco WebEx Meetings Server. Zie
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_and_configuration_guides_list.html.

Een SIP-trunk configureren
Een SIP-trunk configureren op een load balancer-punt
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Stap 6
Stap 7

Meld u aan op http://ccm-server/, waarbij ccm-server de Fully Qualified Domain Name of het IP-adres is van uw primaire
Cisco Unified Communications Manager-server.
Selecteer Cisco Unified CM Administration.
Selecteer In apparaat > Trunk.
Select Nieuw toevoegen.
Selecteer op het vervolgkeuzemenu Trunk TypeSIP Trunk.
Opmerking
Wijzig de andere velden op deze pagina niet. Laat deze op hun standaard instellingen
staan.
Opmerking
Laat het selectievakje Media-eindpunt vereist uitgeschakeld op de pagina Trunkconfiguratie wanneer
CUCM communiceert met Cisco WebEx Meeting Server. Als u niet gebruikmaakt van Cisco WebEx
Meetings Server met CUCM SIP-audio, kunt u het selectievakje Media-eindpunt vereist inschakelen bij
het aanbieden van telefonieservices met gebruik van een PBX-infrastructuur van derden.
Selecteer Volgende.
Configureer de volgende velden:
• Apparaatnaam: voer een naam in voor de SIP-trunk.
• Apparaatpool: selecteer een geschikte apparaatpool in het vervolgkeuzemenu.
Selecteer Systeem > Apparaatpool om vast te stellen welke Cisco Unified Communications Manager Group op
de desbetreffende apparaatpool is geconfigureerd. Selecteer Systeem > Cisco Unified CM Group om te verifiëren
welke Cisco Unified Communications Managers deel uitmaken van deze groep.
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Opmerking

Leg het IP-adres van de primaire en de secundaire server vast. U hebt deze nodig bij het configureren
van de audio-instellingen in Cisco WebEx Meetings Server. Zie 'Uw audio-instellingen voor de
eerste keer configureren' in de Beheerhandleiding voor meer informatie. Raadpleeg de installatieen upgradehandleidingen voor Cisco WebEx Meetings Server.

• Bestemmingsadres – Voer het IPv4-adres van uw load balancer-punt in. Raadpleeg de SIP-configuratietabel op de
Audio-pagina van uw Beheersite voor het IP-adres.
• Bestemmingsadres IPv6 – Voer het IPv6-adres van uw load balancer-punt in indien u IPv6 wilt inschakelen tussen
CUCM en de Cisco WebEx Meetings Server.
• Bestemmingspoort - Voer 5060 in indien u wilt dat CUCM communiceert met Cisco WebEx Meetings Server via
UDP/TCP. Voer 5061 indien u wilt dat CUCM communiceert met Cisco WebEx Meetings Server via TLS.
• Beveiligingsprofiel SIP-trunk - Selecteer het beveiligingsprofiel voor uw load balancer-punt in het vervolgkeuzemenu.
• SIP-profiel: selecteer Standaard SIP-profiel als u wilt dat CUCM via UDP/TCP met Cisco WebEx Meetings
Server communiceert. Selecteer TLS SIP-profiel indien u wilt dat CUCM communiceert met Cisco WebEx
Meetings Server via TLS. Selecteer IPv6 SIP-Profiel als u IPv6 wilt inschakelen tussen CUCM en Cisco WebEx
Meetings Server.
• Calling Search Space: selecteer een Calling Search Space die de telefoonnummers en de in CUCM geconfigureerde
routepatronen kan bellen waarvan u wilt dat Cisco WebEx Meetings Server die kan bellen. Selecteer
Gespreksroutering > Controleklasse > Calling Search Space. Een Calling Search Space bestaat uit een geordende
lijst van routepartities die doorgaans zijn toegewezen aan apparaten of routepatronen. Calling Search Spaces bepalen
de partities die oproepapparaten zoeken wanneer ze een gesprek tot stand proberen te brengen. Voor meer informatie
raadpleegt u 'Calling Search Space-configuratie' in de Beheerdershandleiding van Cisco Unified Communications
Manager of 'Partities en Calling Search Spaces' in de Gebruikershandleiding van Cisco Unified Communications
Manager.
• Rerouting Calling Search Space: selecteer uit het gedeelte 'Een SIP-routepatroon configureren' hieronder een CSS
die de routepartitie bevat die voor het SIP-routepatroon is geconfigureerd. Als deze is ingesteld op < None >, dan
kan deze alleen apparaten of routepatronen bellen waarvan de partitie is ingesteld op < None >. De routepartitie
moet dus zijn ingesteld op < None >. Deze configuratie is noodzakelijk om aan een vergadering deel te nemen in
Cisco WebEx Meetings Server. Voor meer informatie raadpleegt u 'Calling Search Space-configuratie' in de
Beheerdershandleiding van Cisco Unified Communications Manager of 'Partities en Calling Search Spaces' in de
Gebruikershandleiding van Cisco Unified Communications Manager.
Wijzig de andere velden op deze pagina niet. Laat deze op hun standaard instellingen
staan.
Selecteer Opslaan.
Selecteer Resetten en selecteer vervolgens Resetten en opnieuw opstarten in het venster dat verschijnt.
U moet de SIP-trunk resetten om uw configuratie te voltooien.
Opmerking

Stap 8
Stap 9
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Een SIP-trunk configureren voor een toepassingspunt
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Stap 6
Stap 7

Meld u aan op http://ccm-server/, waarbij ccm-server de Fully Qualified Domain Name of het IP-adres is van uw primaire
Cisco Unified Communications Manager-server.
Selecteer Cisco Unified CM Administration.
Selecteer Apparaat > Trunk.
Select Nieuw toevoegen.
Selecteer op het vervolgkeuzemenu Trunk TypeSIP Trunk.
Opmerking
Breng geen wijzigingen aan in de overige velden op deze pagina; gebruik de standaardinstellingen van de
waarden.
Selecteer Volgende.
Configureer de volgende velden:
• Apparaat - Voer een naam in voor uw SIP-trunk.
• Apparaatpool - Selecteer Standaard in het vervolgkeuzemenu.
• Bestemmingsadres: voer het IPv4-adres van de toepassingsserver in.
• Bestemmingsadres IPv6: voer het IPv6-adres van uw toepassingsserver in indien u IPv6 wilt inschakelen tussen
CUCM en Cisco WebEx Meetings Server.
• Bestemmingspoort: voer 5062 in indien u wilt dat CUCM communiceert met Cisco WebEx Meetings Server via
UDP/TCP. Voer 5063 indien u wilt dat CUCM communiceert met Cisco WebEx Meetings Server via TLS.
• Beveiligingsprofiel SIP-trunk: selecteer het beveiligingsprofiel van uw toepassingsserver in het vervolgkeuzemenu.
• SIP-profiel: selecteer Standaard SIP-profiel als u wilt dat CUCM via UDP/TCP met Cisco WebEx Meetings
Server communiceert. Selecteer TLS SIP-profiel indien u wilt dat CUCM communiceert met Cisco WebEx
Meetings Server via TLS. Selecteer IPv6 SIP-Profiel als u IPv6 wilt inschakelen tussen CUCM en Cisco WebEx
Meetings Server.
• Calling Search Space: selecteer een Calling Search Space die de telefoonnummers en de in CUCM geconfigureerde
routepatronen kan bellen waarvan u wilt dat Cisco WebEx Meetings Server die kan bellen. Selecteer
Gespreksroutering > Controleklasse > Calling Search Space. Een Calling Search Space bestaat uit een geordende
lijst van routepartities die doorgaans zijn toegewezen aan apparaten of routepatronen. Calling Search Spaces bepalen
de partities die oproepapparaten zoeken wanneer ze een gesprek tot stand proberen te brengen. Als deze is ingesteld
op < None >, dan kan deze alleen apparaten of routepatronen bellen waarvan de partitie is ingesteld op < None >.
Voor meer informatie raadpleegt u Calling Search Space-configuratie in de Beheerdershandleiding van Cisco
Unified Communications Manager of Partities en Calling Search Spaces in de Gebruikershandleiding van Cisco
Unified Communications Manager.
Opmerking
Opmerking

Breng geen wijzigingen aan in de overige velden op deze pagina; gebruik de standaardinstellingen van de
waarden.
Laat het selectievakje Media-eindpunt vereist uitgeschakeld op de pagina Trunkconfiguratie wanneer
CUCM communiceert met Cisco WebEx Meeting Server. Als u niet gebruikmaakt van Cisco WebEx
Meetings Server met CUCM SIP-audio, kunt u het selectievakje Media-eindpunt vereist inschakelen bij
het aanbieden van telefonieservices met gebruik van een PBX-infrastructuur van derden.
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Stap 8
Stap 9

Selecteer Opslaan.
Selecteer Resetten en selecteer vervolgens Resetten en opnieuw opstarten in het venster dat verschijnt.
U moet de SIP-trunk herstellen om de configuratie te voltooien.

Een routegroep configureren
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Meld u aan op http://ccm-server/, waarbij ccm-server de Fully Qualified Domain Name of het IP-adres is van uw primaire
Cisco Unified Communications Manager-server.
Selecteer Cisco Unified CM Administration.
Selecteer Routering in oproep > Routeren/Zoeken > Routegroep.
Select Nieuw toevoegen.
Configureer de volgende velden
• Naam routegroep - Voer een naam in voor uw routegroep.
• Distributie-algoritme. Selecteer Circulair in het vervolgkeuzemenu.
Opmerking
Door Circulair te selecteren, kan CUCM een oproep naar niet-actieve of beschikbare gebruikers
sturen vanaf het (N+1)de lid van een routegroep, waarbij het Nde lid het lid is aan wie CUCM het
laatst een oproep verzond. Als het Nde lid het laatste lid van een routegroep is, zendt CUCM een
oproep van bovenaan de routegroep.
• Apparaten zoeken om toe te voegen aan routegroep - Selecteer SIP-trunk van load balancer-punt in de lijst met
beschikbare apparaten. Selecteer vervolgens Toevoegen aan routegroep.
Wijzig de andere velden op deze pagina niet. Laat deze op hun standaard instellingen
staan.
Selecteer Opslaan.
Opmerking

Stap 6

Volgende stappen
Een routelijst maken voor uw routegroep. Ga door naar Een routelijst configureren, op pagina 122.
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Een routelijst configureren
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Meld u aan op http://ccm-server/, waarbij ccm-server de Fully Qualified Domain Name of het IP-adres is van uw primaire
Cisco Unified Communications Manager-server.
Selecteer Cisco Unified CM Administration.
Selecteer Routering in oproep > Routeren/Zoeken > Routelijst.
Select Nieuw toevoegen.
Configureer de volgende velden
• Naam - Voer een naam in voor uw routelijst.
• Cisco Unified Communications Manager Group - Selecteer Standaard in vervolgkeuzemenu.
Breng geen wijzigingen aan in de overige velden op deze pagina; gebruik de standaardinstellingen van de
velden.
Selecteer Opslaan.
Selecteer Toevoegen aan routegroep.
De pagina Detailconfiguratie routelijst verschijnt.
Opmerking

Stap 6
Stap 7
Stap 8

Selecteer de eerder geconfigureerde routegroep in het vervolgkeuzemenu Routegroep en selecteer Opslaan.
De pagina Configuratie routelijst verschijnt.

Stap 9

Selecteer Opslaan.

Volgende stappen
Een routepatroon configureren voor uw routelijst. Ga door naar Een routepatroon configureren, op pagina
122.

Een routepatroon configureren
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Meld u aan op http://ccm-server/, waarbij ccm-server de Fully Qualified Domain Name of het IP-adres is van uw primaire
Cisco Unified Communications Manager-server.
Selecteer Cisco Unified CM Administration.
Selecteer Routering in oproep > Routeren/Zoeken > Routepatroon.
Select Nieuw toevoegen.
Configureer de volgende velden
• Routepatroon - Voer een naam in voor uw routepatroon.
Opmerking

Voeg een routepatroon toe voor elke massasnelkiesgroep. Noteer de naam vast omdat u deze later
ook moet invoeren in op de beheerpagina Instellingen > Audio > Massasnelkiesgroep wanneer u
een massasnelkiesgroep maakt.
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• Routepartitie-selecteer een routepartitie die toegankelijk is voor telefoons of apparaten dien Cisco WebEx Meetings
Server kunnen bellen. Als deze is ingesteld op < None >, kan Cisco WebEx Meetings Server worden aangeroepen
vanaf alle apparaten die in CUCM zijn geconfigureerd. Voor meer informatie raadpleegt u 'Calling Search
Space-configuratie' in de Beheerdershandleiding van Cisco Unified Communications Manager of 'Partities en
Calling Search Spaces' in de Gebruikershandleiding van Cisco Unified Communications Manager.
• Gateway/Routelijst - Selecteer de eerder geconfigureerde routelijst uit het vervolgkeuzemenu.
Opmerking

Stap 6

Breng geen wijzigingen aan in de overige velden op deze pagina; gebruik de standaardinstellingen van de
velden.

Selecteer Opslaan.

Een SIP-routepatroon configureren
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Meld u aan op http://ccm-server/, waarbij ccm-server de Fully Qualified Domain Name of het IP-adres is van uw primaire
Cisco Unified Communications Manager-server.
Selecteer Cisco Unified CM Administration.
Selecteer Oproeproutering > SIP-routepatroon.
Select Nieuw toevoegen.
Configureer de volgende velden
• Routepartitie - Selecteer een routepartitie die deel uitmaakt van de Calling Search Space die geconfigureerd is als
de Rerouting Calling Search Space in het gedeelte 'Een SIP-trunk voor een toepassingspunt configureren' hierboven.
Als deze ingesteld is op < None >, dan moet de Rerouting Calling Search Space die geconfigureerd is voor de
SIP-trunk voor een toepassingspunt ingesteld zijn op < None >. Voor meer informatie raadpleegt u 'Calling Search
Space-configuratie' in de Beheerdershandleiding van Cisco Unified Communications Manager of 'Partities en
Calling Search Spaces' in de Gebruikershandleiding van Cisco Unified Communications Manager.
• Patroongebruik - Selecteer IP-adresroutering.
• IPv4-patroon – Voer het IP-adres van het toepassingspunt in. Raadpleeg de SIP-configuratietabel op de Audio-pagina
van uw Beheersite voor het IP-adres.
• SIP-Trunk – Selecteer de eerder geconfigureerde SIP-trunk voor het toepassingspunt in het vervolgkeuzemenu.
Breng geen wijzigingen aan in de overige velden op deze pagina; gebruik de standaardinstellingen van de
velden.
Selecteer Opslaan.
Opmerking

Stap 6
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Compatibiliteit en ondersteuning CUCM-functie
Compatibiliteit CUCM-functie
Cisco WebEx Meetings Server (CWMS) biedt ondersteuning voor Cisco Unified Call Manager (CUCM) 9.1,
10.0 en 10.5.

Belangrijk

Met oudere versies van CUCM die geen ondersteuning bieden voor certificaten die zijn ondertekend met
een handtekeningalgoritme SHA256 met RSA-codering lukt het niet om een TLS-verbinding te maken
tussen CUCM en CWMS.
U moet CUCM bijwerken naar een nieuwere versie die ondersteuning biedt voor dit handtekeningalgoritme
of u moet een certificaat van een derde verkrijgen dat is ondertekend met SHA1 met RSA-codering. De
meest recente aanbeveling van het National Institute of Standards and Technology (NIST) luidt echter dat
SHA1 niet meer dient te worden gebruikt voor het maken van digitale handtekeningen omdat de veiligheid
dan niet kan worden gegarandeerd.
De volgende tabel geeft informatie over de compatibiliteit van functies voor de ondersteunde versies van
CUCM. De systeemcapaciteit van Cisco WebEx Meetings Server wordt niet beïnvloed door uw
configuratiekeuzes.

Opmerking

CWMS ondersteunt geen niet-vermelde CUCM-versies of andere toepassingen van derden voor
SIP-proxybeheer.
Functie

CUCM 9.1

CUCM 10.0

CUCM 10.5

Randvoorwaarden/
opmerkingen

Uitbellen (IPv6)

Ja

Ja

Ja

Configureer uw
CWMS-systeem
tijdens de
installatieprocedure
met IPv6-adressen.

Inbellen (IPv6)

Ja

Ja

Ja

Configureer uw
CWMS-systeem
tijdens de
installatieprocedure
met IPv6-adressen.

TLS/SRTP

Ja

Ja

Ja

Configureer uw
CWMS-systeem
met
beveiligingscertificaten.

RFC2833

Ja

Ja

Ja

Selecteer deze optie
tijdens de
configuratie van
CUCM SIP-trunks.
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Functie

CUCM 9.1

CUCM 10.0

CUCM 10.5

Randvoorwaarden/
opmerkingen

KPML

Ja

Ja

Ja

Selecteer deze optie
tijdens de
configuratie van
CUCM SIP-trunks.

Keepalive: CWMS
verzenden

Ja

Ja

Ja

Uitgevoerd met
behulp van het
bericht
SIP-OPTIES.

Keepalive: CWMS
ontvangen

Ja

Ja

Ja

Uitgevoerd met
behulp van het
bericht
SIP-OPTIES.

Servicekwaliteit

Ja

Ja

Ja

Voor
controlepakketten.

TCP

Ja

Ja

Ja

Zorg dat uw
standaardpoorten als
volgt zijn
geconfigureerd:
5060 voor load
balancer-punten
voor vergaderingen;
5062 voor
toepassingspunten
voor vergaderingen.

TLS

Ja

Ja

Ja

Zorg dat uw
standaardpoorten als
volgt zijn
geconfigureerd:
5061 voor load
balancer-punten
voor vergaderingen;
5063 voor
toepassingspunten
voor vergaderingen.

UDP

Ja

Ja

Ja

Zorg dat uw
standaardpoorten als
volgt zijn
geconfigureerd:
5060 voor load
balancer-punten
voor vergaderingen;
5062 voor
toepassingspunten
voor vergaderingen.
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Functie

CUCM 9.1

CUCM 10.0

CUCM 10.5

Randvoorwaarden/
opmerkingen

Zelfondertekende
certificaten

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

Certificaten van
derden

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

Telefonie - belfuncties
Cisco WebEx Meetings Server ondersteunt de volgende CUCM-belfuncties.

Opmerking

De CUCM 9.0-software die deel uitmaakt van het BE6K-product (Business Edition 6000) wordt ook
ondersteund door Cisco WebEx Meetings Server.
Functie

CUCM 9.1

CUCM 10.0

CUCM 10.5

Gesprek in de wacht

Ja

Ja

Ja

Gesprek uit de wacht

Ja

Ja

Ja

Weergave beller-id op EP Ja

Ja

Ja

Naam beller op EP

Ja

Ja

Ja

Gesprek doorschakelen
(IPv4 naar IPv4)

Ja

Ja

Ja

Gesprek doorschakelen
(IPv6 naar IPv4)

Ja

Ja

Ja

Gesprek doorschakelen
(IPv4 naar IPv6)

Ja

Ja

Ja

Gesprek doorschakelen
(IPv6 naar IPv6)

Ja

Ja

Ja

Telefonie - mediafuncties
CWMS ondersteunt gelijktijdige deelnemers met de codecs G.711/G.722/G.729. Het wijzigen van uw
codecconfiguratie is niet van invloed op de systeemprestaties.
Functie

G.711

G.722

G.729

Ruisonderdrukking

Ja

Ja

Ja

Comfortruis

Ja

Nee

Nee

Echoannulering

Nee

Nee

Nee

Verbergen pakketverlies

Ja

Ja

Nee
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Functie

G.711

G.722

G.729

Automatisch controle
krijgen

Ja

Ja

Ja

Servicekwaliteit

Ja

Ja

Ja

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. 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.
Om gebruikers van buiten de organisatie toe te staan aan WebEx-vergaderingen deel te nemen via
PSTN-apparaten, moet uw bedrijf Analoog-naar-VoIP-gateways implementeren zoals Cisco Integrated Service
Routers (ISR).
Raadpleeg de compatibiliteitsmatrix van de Cisco Unified IP-telefoonfunctie en de Cisco Unified
Communications Manager-apparaatpakketten voor een lijst met Cisco Unified IP-telefoons die worden
ondersteund door Cisco Unified Communications Manager en de beschikbare apparaatpakketten per model.

Planningshandleiding en systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.5
127

Het configureren van Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
Compatibiliteit audio-eindpunt

Planningshandleiding en systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.5
128

HOOFDSTUK

7

Het downloaden en massaal implementeren van
toepassingen
Het gebruik van dit product vereist aanvullende toepassingen die naar de computers van uw gebruikers
moeten worden gedownload.
• Over toepassingsdownloads, pagina 129
• Het downloaden van toepassingen vanaf de beheerwebsite, pagina 131
• Inhoud van de ZIP-bestanden voor de toepassing, pagina 132
• Massa-implementatie van Cisco WebEx-productiviteitstools, pagina 134
• Massa-implementatie van de vergadertoepassing, pagina 143
• Massa-implementatie van de speler voor netwerkopnamen, pagina 147
• Uw instellingen opnieuw configureren na het uitvoeren van een update, pagina 151

Over toepassingsdownloads
U kunt CWMS-toepassingen massaal implementeren met behulp van hulpprogramma's die beschikbaar zijn
via de beheerwebsite. De volgende toepassingen kunnen worden gedownload:
• De toepassing WebEx Meetings

Opmerking

De toepassing WebEx Meetings kan niet op een gevirtualiseerd besturingssysteem
worden uitgevoerd.

• WebEx-productiviteitstools
Gebruikers moeten na een update of upgrade van een systeem alle oude versies van
WebEx-productiviteitstools verwijderen. Na de update of upgrade kunt u de beheerwebsite gebruiken
om WebEx-productiviteitstools naar uw gebruikers te pushen of gebruikers vragen de
WebEx-productiviteitstools te downloaden vanaf de eindgebruikerspagina Downloads.
• WebEx Network Recording Player
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U kunt de beheerwebsite gebruiken om gebruikers in staat te stellen de toepassingen zelf te downloaden,
toepassingen via push-technologie op de computers van gebruikers te plaatsen, of de installatiebestanden te
downloaden en gebruikers te vragen de toepassingen zelf handmatig te installeren.
U kunt de .MSI-installatieprogramma's voor elk bekomen van op de pagina Beheer > Instellingen >
Downloads. Zie Het downloaden van toepassingen vanaf de beheerwebsite voor meer informatie.
Als uw gebruikers over beheerdersrechten op hun computer beschikken, kunt u de toepassingen distribueren
met behulp van automatische downloads, door de gebruiker geactiveerde downloads en installaties of door
toepassingen via push-technologie op de computers van gebruikers te plaatsen. Als uw bedrijf uw gebruikers
geen beheerdersrechten toestaat, moet u een alternatieve aanpak hanteren om de toepassingen op hun computers
te installeren.
Wij adviseren u om toepassingen offline te pushen naar gebruikerscomputers voordat u deze eindgebruikers
informeert dat er een gebruikersaccount voor hen is gemaakt. Hierdoor kunnen gebruikers beginnen met en
deelnemen aan vergaderingen en netwerkopnamen afspelen wanneer ze zich voor de eerste keer aanmelden.
Als een gebruiker de toepassingen niet heeft geïnstalleerd, wordt de toepassing WebEx Meetings naar de pc
gedownload wanneer een gebruiker voor het eerst deelneemt aan een vergadering. Bij de configuratie kan
worden ingesteld dat dit op aanvraag of op de achtergrond gebeurt. De gebruiker heeft de mogelijkheid de
toepassing Cisco WebEx Meetings te gebruiken voor de duur van de vergadering en de toepassing na de
vergadering weer te verwijderen. De gebruiker kan ook een installatie van de toepassing uitvoeren om het
proces van starten of deelnemen aan toekomstige vergaderingen te versnellen. Dit kan mislukken omdat de
gebruiker geen beheerdersrechten heeft.
Gebruikers kunnen op pc's waarop ze beheerdersrechten hebben, de toepassing Cisco WebEx Meetings, de
productiviteitstools en de speler voor netwerkopnamen downloaden en installeren vanaf de downloadpagina's
voor eindgebruikers. Er is geen extra beheerdersactie vereist.
Bij het upgraden naar Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5MR3 of later in een vergrendelde omgeving
met pc's zonder beheerdersrechten moet u de nieuwe versie van de toepassing WebEx Meetings naar alle pc's
van gebruikers pushen, voordat u de upgradeprocedure start. Als gebruikers zowel de nieuwe als de oude
versie van de toepassing Meetings op hun pc's hebben geïnstalleerd, kunnen ze deelnemen aan vergaderingen
die zijn gehost door gebruikers die de laatste of vorige versie van de toepassing Meetings gebruiken. Mits
bestanden in de juiste mappen zijn opgeslagen, kunnen gebruikers verschillende versies van de toepassing
WebEx Meetings op hun pc hebben opgeslagen.

Opmerking

Voor sites waarop Cisco WebEx Meetings Server versie 1.5 MR3 (build 1.5.1.386) of eerder is
geïmplementeerd en waarop cloud-gebaseerde WebEx Meeting Services worden gebruikt, verwijdert u
de toepassing Meetings voor zowel WebEx Meetings Server als WebEx Meeting Services. Vervolgens
installeert u de toepassing Meetings opnieuw in de juiste mappen op pc's van gebruikers. Anders kunnen
gebruikers niet deelnemen aan vergaderingen die worden gehost door cloud-gebaseerde WebEx-gebruikers.
Zie 'Gebruikers met pc's zonder beheerdersrechten kunnen niet deelnemen aan door cloud-gebaseerde
WebEx-gebruikers gehoste vergaderingen' in de Handleiding voor probleemoplossing van Cisco WebEx
Meeting Server voor meer informatie.
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Het downloaden van toepassingen vanaf de beheerwebsite
U kunt uw systeem zo configureren dat beheerders Cisco WebEx-bureaubladtoepassingen handmatig kunnen
downloaden bij gebruikers, of u kunt toestaan dat gebruikers hun eigen downloads uitvoeren.

Stap 1
Stap 2
Stap 3

Meld u aan bij de Beheersite.
Selecteer Instellingen > Downloads.
Schakel het selectievakje Automatisch bijwerken WebEx-productiviteitstools in om regelmatige automatische updates
te configureren. (Standaard: ingeschakeld.)

Stap 4

Selecteer uw downloadmethode:
• Gebruikers toestaan om WebEx-bureaubladtoepassingen te downloaden
• Handmatig WebEx-bureaubladtoepassingen naar het bureaublad van de gebruiker pushen
Als u Sta gebruikers toe om desktopapplicaties van WebEx te downloaden selecteert, kunt u Opslaan selecteren om
uw downloadconfiguratie te voltooien. U hoeft verder niets te doen. Als u WebEx bureaubladtoepassingen handmatig
naar bureaublad van gebruikers pushen selecteert, ga dan naar de volgende stap.
Gebruik de optie Handmatig WebEx-bureaubladtoepassing naar het bureaublad van de gebruiker verplaatsen
om conferenties in te schakelen voor gebruikers zonder beheerdersrechten.
Als u Handmatig WebEx-bureaubladtoepassing naar het bureaublad van de gebruiker verplaatsen selecteert,
verschijnen de onderdelen Cisco WebEx Meetings, productiviteitstools en de speler voor netwerkopnamen op de pagina.

Stap 5

Selecteer in het gedeelte WebEx Meetings Downloaden en selecteer vervolgens Opslaan om het ZIP-bestand op uw
systeem op te slaan.
Open het ZIP-bestand en selecteer het installatieprogramma voor uw platform en taal. Pak dit vervolgens in een map uit.
Het ZIP-bestand bevat MSI-installatieprogramma’s in alle beschikbare talen voor het Windows-platform. Zie
Massa-implementatie van de vergadertoepassing, op pagina 143 als u het installatieprogramma wilt implementeren.

Stap 6

Selecteer in het gedeelte Productiviteitstools Downloaden en selecteer vervolgens Opslaan om het ZIP-bestand op uw
systeem op te slaan.
Open het ZIP-bestand en selecteer het installatieprogramma voor uw platform en taal. Pak dit vervolgens in een map uit.
Het ZIP-bestand bevat MSI-installatieprogramma’s in alle beschikbare talen voor het Windows-platform. Zie
Massa-implementatie van Cisco WebEx-productiviteitstools, op pagina 134 als u het installatieprogramma wilt
implementeren.

Stap 7

Selecteer in het gedeelte WebEx-speler voor netwerkopnamen Downloaden en selecteer vervolgens Opslaan om het
ZIP-bestand in uw systeem op te slaan.
Open het ZIP-bestand en selecteer het installatieprogramma voor uw platform en taal. Pak dit vervolgens in een map uit.
Het ZIP-bestand bevat MSI-installatieprogramma’s in alle beschikbare talen voor het Windows-platform. Zie
Massa-implementatie van de speler voor netwerkopnamen, op pagina 147 als u het installatieprogramma wilt
implementeren.

Stap 8

Selecteer Opslaan om uw downloadinstellingen op te slaan.
U kunt het gedownloade bestand uitpakken en de MSI-bestanden op de computers van de gebruikers implementeren met
de in uw onderneming gebruikte software voor massa-implementatie. Hiermee zorgt u ervoor dat de clients gereed zijn
voor gebruik wanneer gebruikers vergaderingen willen plannen, aan vergaderingen willen deelnemen of opnamen willen
bekijken.
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Volgende stappen
Elk ZIP-bestand bevat het installatieprogramma voor alle ondersteunde talen. Zie Inhoud van de ZIP-bestanden
voor de toepassing, op pagina 132 voor informatie over welk installatieprogramma wordt aanbevolen.

Opmerking

De versie van de productiviteitstools en de Meetings-toepassing die overeenkomt met de versie van Cisco
WebEx Meeting Server vindt u op Compatibiliteitsmatrix voor Cisco WebEx Meetings-toepassing en
-productiviteitstools, op pagina 202.

Inhoud van de ZIP-bestanden voor de toepassing
In dit gedeelte worden de installatieprogramma's beschreven die in de ZIP-bestanden zijn opgenomen die u
kunt downloaden van de beheersite. De ZIP-bestanden bevatten één installatieprogramma per taal. In dit
gedeelte wordt ook een manier beschreven om te bepalen welke taal het installatieprogramma heeft.
Bepalen van de taal van het programma
Het bestand voor het Engelse installatieprogramma in elk ZIP-bestand heeft een naam zonder taalachtervoegsel.
De WebEx Meetings-client heet bijvoorbeeld onpremmc.msi (Windows). Het installatieprogrammabestand
voor de andere talen heeft in de naam een afkorting die de taal van het installatieprogramma aangeeft. In de
volgende tabel vindt u de afkorting die wordt gebruikt voor elke taal:
Afkorting

TAAL

B5

Traditioneel Chinees

de

Duits

es

Latijns-Amerikaans Spaans

vr

Frans

GB

Vereenvoudigd Chinees

it

Italiaans

jp

Japans

ko

Koreaans

nl

Nederlands

PT

Portugees

ru

Russisch

SP

Spaans
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Inhoud van ZIP-bestand voor productiviteitstools
Het ZIP-bestand voor productiviteitstools bevat de volgende bestanden. Gebruik het overzicht in de tabel
Bepalen van de taal van het programma om de taal van elk bestand te bepalen. Opmerking: er is geen Mac-versie
van de productiviteitstools.
• ptools.msi
• ptools_B5.msi
• ptools_DE.msi
• ptools_ES.msi
• ptools_FR.msi
• ptools_GB.msi
• ptools_IT.msi
• ptools_JP.msi
• ptools_KO.msi
• ptools_NL.msi
• ptools_PT.msi
• ptools_RU.msi
• ptools_SP.msi
Inhoud van ZIP-bestand voor WebEx Meetings-client
Het ZIP-bestand voor de WebEx Meetings-client bevat de volgende bestanden. Gebruik het overzicht in de
tabel Bepalen van de taal van het programma om de taal van elk bestand te bepalen.
• onpremmc.msi
• onpremmc_B5.msi
• onpremmc_DE.msi
• onpremmc_ES.msi
• onpremmc_FR.msi
• onpremmc_GB.msi
• onpremmc_IT.msi
• onpremmc_JP.msi
• onpremmc_KO.msi
• onpremmc_NL.msi
• onpremmc_PT.msi
• onpremmc_RU.msi
• onpremmc_SP.msi
• webexnbrplayer_onprem.dmg (voor Mac)
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Inhoud van ZIP-bestand voor de speler voor netwerkopnamen
De speler voor netwerkopnamen is alleen beschikbaar voor downloaden en massa-implementatie als u
Gebruikers toestaan om WebEx-bureaubladtoepassingen te downloaden op de pagina Downloads hebt
geselecteerd. Raadpleeg 'Uw downloadinstellingen configureren' van de Beheerhandleiding Cisco
WebEx-vergaderingsserver voor meer informatie.
Het ZIP-bestand voor de speler voor netwerkopnamen bevat de volgende bestanden. Gebruik het overzicht
in de tabel Bepalen van de taal van het programma om de taal van elk bestand te bepalen.
• nbr2player_onprem.msi
• nbr2player_onprem_B5.msi
• nbr2player_onprem_DE.msi
• nbr2player_onprem_ES.msi
• nbr2player_onprem_FR.msi
• nbr2player_onprem_GB.msi
• nbr2player_onprem_IT.msi
• nbr2player_onprem_JP.msi
• nbr2player_onprem_KO.msi
• nbr2player_onprem_NL.msi
• nbr2player_onprem_PT.msi
• nbr2player_onprem_RU.msi
• nbr2player_onprem_SP.msi
• webexnbrplayer_onprem.dmg (voor Mac)

Massa-implementatie van Cisco WebEx-productiviteitstools
In dit gedeelte worden de taken beschreven die betrekking hebben op de installatie van Cisco
WebEx-productiviteitstools. Dit gedeelte is een uitgebreide handleiding met verschillende soorten installaties,
waaronder een installatie van één computer en grootschalige installaties met Microsoft Systems Management
Server 2003 (SMS). De Cisco WebEx-vergaderingsserver ondersteunt integratie voor Outlook, wat u terugvindt
in het pakket ptools.msi.
De versie van de productiviteitstools die overeenkomt met de versie van Cisco WebEx Meeting Server vindt
u op Compatibiliteitsmatrix voor Cisco WebEx Meetings-toepassing en -productiviteitstools, op pagina 202.

Stille installatie van de Productiviteitstools via de opdrachtregel
Beheerders kunnen zich aanmelden op een computer van een gebruiker en WebEx-productiviteitstools
installeren via de stille modus.
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Voordat u begint
Voordat u een onderhoudsrelease installeert of uw systeem naar een nieuwer systeem upgradet, moeten de
vorige versies van de Cisco WebEx-productiviteitstools worden verwijderd.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Meld u aan bij de computer van de gebruiker.
Download het MSI-pakket naar de harde schijf van de computer.
Open het Windows-opdrachtvenster.
In Windows 7 en Windows Vista moet u Als administrator uitvoeren gebruiken om het opdrachtvenster te openen.
Voer de MSI-opdracht uit om de Cisco WebEx-productiviteitstools stil te installeren.
Voorbeeld:

msiexec.exe /q /i "ptools.msi" SITEURL="https://sample.webex.com" OI=1 MSN=1
Naam parameter

Waarde

Beschrijving

OI

1

Outlook-integratie inschakelen

0 (standaard)

Outlook-integratie uitschakelen

1

Integratie van de chattoepassingen
Microsoft Office Communicator en
Lync inschakelen

MSN

Stap 5

Start de computer opnieuw op.

Stille verwijdering van de Productiviteitstools via de opdrachtregel
Beheerders kunnen zich aanmelden op de computer van een gebruiker en de Productiviteitstools verwijderen
via de stille modus.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Meld u aan bij de computer van de gebruiker.
Download het MSI-pakket naar de harde schijf van de computer.
Open het Windows-opdrachtvenster.
In Windows 7 en Windows Vista moet u Als administrator uitvoeren gebruiken om het opdrachtvenster te openen.
Verwijder alle onderdelen van het MSI-pakket ptools.msi door de volgende opdracht in te voeren: msiexec.exe /q /x
"ptools.msi".
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Stille installatie via SMS
De volgende beperkingen zijn van toepassing wanneer u een stille installatie uitvoert met SMS:
• De modus SMS per gebruiker kan niet worden ondersteund.
• Als de SMS-beheerder een functie wil toevoegen voor de WebEx-productiviteitstools, moet de beheerder
het commando REMOVE eerst uitvoeren en vervolgens het commando ADDSOURCE uitvoeren, ook
al is de functie voordien niet geïnstalleerd.
• Als een gebruiker op een computer aanmeldt met een extern bureaublad terwijl de beheerder het pakket
adverteert, moet hij de computer opnieuw opstarten om ervoor te zorgen dat de WebEx-productiviteitstools
normaal zullen werken.
• Massa-implementatie is mogelijk maar elke gebruiker moet zijn of haar gebruikersgegevens invoeren.
• Voordat u een onderhoudsrelease installeert of uw systeem naar een nieuwer systeem upgradet, moeten
uw gebruikers Cisco WebEx-productiviteitstools verwijderen die op hun computer worden uitgevoerd.
Na de upgrade kunt u de Productiviteitstools handmatig naar uw gebruikers pushen. Gebruikers kunnen
ook de Productiviteitstools downloaden vanaf de pagina Downloads.
• Als u gebruikmaakt van Lync-integratie, moeten uw gebruikers hun computer na een stille installatie
opnieuw opstarten om ervoor te zorgen dat alle geïntegreerde chattoepassingen goed werken.

Cisco WebEx-productiviteitstools adverteren met behulp van het
sms-per-systeem onbemande programma
Als u de SMS-beheerder bent, voert u de volgende procedure uit om de Cisco WebEx-productiviteitstools te
adverteren via het sms-per systeem onbemande programma.

Voordat u begint
Voordat u een onderhoudsrelease installeert of uw systeem naar een nieuwer systeem upgradet, moeten uw
gebruikers Cisco WebEx-productiviteitstools verwijderen die op hun computer worden uitgevoerd. Na de
upgrade kunt u de beheerwebsite gebruiken om de Productiviteitstools handmatig naar uw gebruikers te
pushen. Gebruikers kunnen ook de Productiviteitstools downloaden vanaf de pagina Downloads.
Meld u bij de beheerwebsite aan en push de Productiviteitstools handmatig naar de computer van de gebruiker.
Raadpleeg de rubriek 'Uw downloadinstellingen configureren' van de 'Beheerhandleiding Cisco
WebEx-vergaderingsserver voor meer informatie.

SAMENVATTING VAN STAPPEN
1. Maak een pakket aan van de definitie. Zie Een pakket aanmaken van een definitie, op pagina 142 voor
meer informatie.
2. Wijzig de programma-opties voor 'Onbemand per systeem' alvorens te adverteren:
3. U kunt het programma nu adverteren.
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GEDETAILLEERDE STAPPEN
Stap 1
Stap 2

Maak een pakket aan van de definitie. Zie Een pakket aanmaken van een definitie, op pagina 142 voor meer informatie.
Wijzig de programma-opties voor 'Onbemand per systeem' alvorens te adverteren:
a) Open de SMS-beheerdersconsole en selecteer Sitedatabase>Pakketten>Cisco WebEx LLC Cisco WebEx
Productivity Tools 2.82>Programma's.
b) Klik met de rechtermuisknop op de optie Onbemand per systeem en selecteer vervolgens Eigenschappen om het
dialoogvenster Programma-eigenschappen onbemand per systeem te openen.
c) Selecteer het tabblad Omgeving.
• Voor de optie Programma kan worden uitgevoerd selecteert u Alleen wanneer er een gebruiker is aangemeld.
• Voor de optie Uitvoermodus selecteert u Uitvoeren met beheerdersrechten. (Gebruikers toelaten om te
interageren met dit programma niet inschakelen.)
d) Selecteer het tabblad Algemeen.
e) Voeg een extra parameter toe aan de optie opdrachtregel om bepaalde opties te specificeren voor de Cisco
WebEx-productiviteitstools:
• Voeg SITEURL=″http://sample.webex.com″ toe om de URL van de WebEx-site die door uw bedrijf gebruikt
wordt te specificeren.
• Voeg productiviteitstoolsvlaggen toe om te specificeren welk onderdeel ingeschakeld is voor de
WebEx-productiviteitstools. De parameters dienen in hoofdletter te staan en de standaardwaarde is 0
(uitgeschakeld).
In het volgende voorbeeld is de eerste opdrachtregel msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSIZWPBY /i
"ptools.msi".
• Voeg productiviteitstoolsvlaggen en parameters toe aan de opdrachtregel: msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m
MSIZWPBY /i "ptools.msi" SITEURL="https://sample.webex.com" OI=1MSN=1.
Opmerking

Stap 3

Zie de parametertabel in Stille installatie van de Productiviteitstools via de opdrachtregel, op
pagina 134 voor parameterdefinities.

U kunt het programma nu adverteren.
a) Open de SMS-beheerdersconsole en selecteer Sitedatabase > Pakketten > Cisco WebEx LLC Cisco WebEx
Productivity Tools 2.82 Engels > Programma's.
b) Klik met de rechtermuisknop op Onbemand per systeem.
c) Selecteer Alle taken > Software distribueren.
d) Selecteer Volgende in de Wizard programma distribueren.
e) Selecteer de SMS-server en selecteer Volgende.
f) Selecteer de verzameling en selecteer Volgende.
g) Voer de advertentienaam in het veld Naam in en selecteer Volgende.
h) Geef aan of de advertentie ook moet gelden voor subverzamelingen en selecteer Volgende.
i) Geef aan wanneer het programma zal worden geadverteerd en selecteer Volgende.
j) Geef aan of u het programma al dan niet wilt toewijzen en selecteer Volgende.
k) Selecteer Voltooien op de pagina De wizard programma distribueren voltooien.
l) Navigeer naar de directory \Sitedatabase\Systeemstatus\Advertentiestatus en controleer de advertentiestatus.

Planningshandleiding en systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.5
137

Het downloaden en massaal implementeren van toepassingen
Productiviteitstools verwijderen via het sms-per-systeem onbemande programma

Als u melding inschakelt, zal de gebruiker een bericht zien dat aangeeft dat het toegewezen programma zal uitgevoerd
worden nadat het programma geadverteerd is. Het toegewezen programma zal op de achtergrond uitgevoerd worden.

Productiviteitstools verwijderen via het sms-per-systeem onbemande
programma
Voer de volgende procedure uit om productiviteitstools te verwijderen:

SAMENVATTING VAN STAPPEN
1. Maak een nieuw programma en kopieer alle opties uit het 'programma onbemand per systeem' zoals
beschreven in Cisco WebEx-productiviteitstools adverteren met behulp van het sms-per-systeem onbemande
programma, op pagina 136, en werk de opdrachtregel bij:
2. Adverteer het programma naar de opgegeven verzameling werkmachines in het domein. Zie Stille installatie
via SMS, op pagina 136 voor meer informatie.

GEDETAILLEERDE STAPPEN
Stap 1

Maak een nieuw programma en kopieer alle opties uit het 'programma onbemand per systeem' zoals beschreven in Cisco
WebEx-productiviteitstools adverteren met behulp van het sms-per-systeem onbemande programma, op pagina 136, en
werk de opdrachtregel bij:
a) Open de SMS-beheerdersconsole en selecteer Sitedatabase > Pakketten > Cisco WebEx LLC Cisco
WebEx-productiviteitstools 2.82 > Programma's.
b) Klik met de rechtermuisknop op het lege gebied en selecteer Nieuw > Programma.
c) Voer de programmanaam en de standaard opdrachtregel in.
d) In het dialoogvenster Eigenschapen selecteert u het tabblad Omgeving.
• Voor de optie Programma kan worden uitgevoerd selecteert u Alleen wanneer er een gebruiker is aangemeld.
• Voor de optie Uitvoermodus selecteert u Uitvoeren met beheerdersrechten. (Schakel Gebruikers toelaten
om te interageren met dit programma niet in.)
e) Werk de opdrachtregel op het tabblad Algemeen bij.
f) Voeg REMOVE aan de opdrachtregel toe en specificeer de functies die verwijderd moeten worden.
Voorbeeld:

Voer de volgende opdracht in als u OI wilt verwijderen: msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSII5HK3 /i "ptools.msi"
REMOVE="OI"
De PTIM-waarde heeft betrekking op de WebEx-integratie in chattoepassingen. U kunt de PTIM-waarde uit de
volgende voorbeeldopdrachtregel gebruiken:
msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSII5HK3 /i "ptools.msi" REMOVE="PTIM"
Stap 2

Adverteer het programma naar de opgegeven verzameling werkmachines in het domein. Zie Stille installatie via SMS,
op pagina 136 voor meer informatie.
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Cisco WebEx-productiviteitstools zullen op deze machines stil worden bijgewerkt.

Onderdelen van productiviteitstools toevoegen door het sms-per-systeem
onbemande programma te gebruiken
Opdat een beheerder een onderdeel kan toevoegen aan de productiviteitstools, moet hij eerst REMOVE
uitvoeren en vervolgens ADDSOURCE, zelfs als het onderdeel voordien nog niet geïnstalleerd was.

SAMENVATTING VAN STAPPEN
1. Maak een nieuw programma met de naam 'Add-phase1' en kopieer alle opties uit het 'programma onbemand
per systeem' en werk de opdrachtregel bij:
2. Adverteer het programma naar de opgegeven verzameling werkmachines in het domein. Zie Stille installatie
via SMS, op pagina 136 voor meer informatie.
3. Maak een tweede programma met de naam 'Add-phrase2' en kopieer alle opties uit het 'programma
onbemand per systeem' en werk de opdrachtregel bij:
4. Adverteer het programma naar de opgegeven verzameling werkmachines in het domein. Zie Stille installatie
via SMS, op pagina 136 voor meer informatie.

GEDETAILLEERDE STAPPEN
Stap 1

Maak een nieuw programma met de naam 'Add-phase1' en kopieer alle opties uit het 'programma onbemand per systeem'
en werk de opdrachtregel bij:
a) Open de SMS-beheerdersconsole en selecteer Sitedatabase>Pakketten>Cisco WebEx LLC Cisco WebEx
Productivity Tools 2.82>Programma's.
b) Klik met de rechtermuisknop op het lege gebied en selecteer Nieuw > Programma.
c) Voer de programmanaam en de standaard opdrachtregel in.
d) Op het dialoogvenster Eigenschappen selecteert u het tabblad Omgeving.
• Voor de optie Programma kan worden uitgevoerd selecteert u Alleen wanneer er een gebruiker is aangemeld.
• Voor de optie Uitvoermodus selecteert u Uitvoeren met beheerdersrechten. (Schakel Gebruikers toelaten
om te interageren met dit programma niet in.)
e) Werk de opdrachtregel op het tabblad Algemeen bij.
f) Voeg REMOVE aan de opdrachtregel toe en specificeer de functies die toegevoegd moeten worden.
Voorbeeld:
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Als u OI en PTIM wilt toevoegen (de PTIM-waarde heeft betrekking op de WebEx-integratie in chattoepassingen),
moet u ze eerst verwijderen, zelfs als ze nog niet zijn geïnstalleerd: msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSII5HK3
/i "ptools.msi" REMOVE="OI,PTIM"
Stap 2
Stap 3

Adverteer het programma naar de opgegeven verzameling werkmachines in het domein. Zie Stille installatie via SMS,
op pagina 136 voor meer informatie.
Maak een tweede programma met de naam 'Add-phrase2' en kopieer alle opties uit het 'programma onbemand per systeem'
en werk de opdrachtregel bij:
a) Open de SMS-beheerdersconsole en selecteer Sitedatabase>Pakketten>Cisco WebEx LLC Cisco WebEx
Productivity Tools 2.82>Programma's.
b) Klik met de rechtermuisknop op het lege gebied en selecteer Nieuw > Programma.
c) Voer de programmanaam en de standaard opdrachtregel in.
d) Op het dialoogvenster Eigenschappen selecteert u het tabblad Omgeving.
• Voor de optie Programma kan worden uitgevoerd selecteert u Alleen wanneer er een gebruiker is aangemeld.
• Voor de optie Uitvoermodus selecteert u Uitvoeren met beheerdersrechten. (Schakel Gebruikers toelaten
om te interageren met dit programma niet in.)
e)
f)
g)
h)

Op het dialoogvenster Eigenschappen selecteert u het tabblad Geavanceerd.
Schakel Een ander programma eerst uitvoeren in en selecteer programma Add-phase1.
Werk de opdrachtregel op het tabblad Algemeen bij.
Voeg ADDSOURCE aan de opdrachtregel toe en specificeer de functies die toegevoegd moeten worden.
Voorbeeld:

Gebruik de volgende voorbeeldopdracht als u OI wilt toevoegen: msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m MSII5HK3 /i
"ptools.msi" ADDSOURCE="OI" OI=1
Voorbeeld:

Gebruik de volgende voorbeeldopdracht als u OI en PTIM wilt toevoegen: msiexec.exe /q ALLUSERS=2 /m
MSII5HK3 /i "ptools.msi" ADDSOURCE="OI,PTIM" OI=1 MSN=1
Stap 4

Adverteer het programma naar de opgegeven verzameling werkmachines in het domein. Zie Stille installatie via SMS,
op pagina 136 voor meer informatie.
Cisco WebEx-productiviteitstools zullen op deze machines stil worden bijgewerkt.

Productiviteitstools verwijderen via het sms-per-systeem
verwijderingsprogramma
De SMS-beheerder kan de installatie van de Cisco WebEx-productiviteitstools ongedaan maken met het
SMS-per-systeem verwijderingsprogramma door de volgende procedure uit te voeren.
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SAMENVATTING VAN STAPPEN
1. Gebruik het SMS-installatiepakket aangemaakt in Een pakket aanmaken van een definitie, op pagina 142.
2. Adverteer het per-systeem verwijderingsprogramma om de installatie van Cisco WebEx-productiviteitstools
ongedaan te maken.

GEDETAILLEERDE STAPPEN
Stap 1
Stap 2

Gebruik het SMS-installatiepakket aangemaakt in Een pakket aanmaken van een definitie, op pagina 142.
Adverteer het per-systeem verwijderingsprogramma om de installatie van Cisco WebEx-productiviteitstools ongedaan
te maken.
De installatie van de Cisco WebEx-productiviteitstools zal op de achtergrond ongedaan gemaakt worden op deze machines.

Het programma adverteren om de nieuwe versie van
WebEx-productiviteitstools bij te werken
Voer de volgende procedure uit om het programma te adverteren om de nieuwe versie van Cisco
WebEx-productiviteitstools bij te werken.

Voordat u begint
Voordat u een onderhoudsrelease installeert of uw systeem naar een nieuwer systeem upgradet, moeten uw
gebruikers Cisco WebEx-productiviteitstools verwijderen die op hun computer worden uitgevoerd. Na de
upgrade kunt u de beheerwebsite gebruiken om de Productiviteitstools handmatig naar uw gebruikers te
pushen. Gebruikers kunnen ook de Productiviteitstools downloaden vanaf de pagina Downloads.
Meld u aan op de Beheersite, selecteer Instellingen > Downloads en schakel de volgende instellingen uit:
• Automatisch bijwerken WebEx-productiviteitstools
• Gebruikers toestaan om WebEx-bureaubladtoepassingen te downloaden

SAMENVATTING VAN STAPPEN
1. Maak een nieuw SMS-installatiepakket aan via het WebEx-productiviteitstools MSI-pakket. Zie Een
pakket aanmaken van een definitie, op pagina 142 voor meer informatie.
2. Wijzig de programma-opties voor Onbemand per systeem alvorens te adverteren. Zie Onderdelen van
productiviteitstools toevoegen door het sms-per-systeem onbemande programma te gebruiken, op pagina
139 voor meer informatie.
3. Adverteer het programma. Zie Onderdelen van productiviteitstools toevoegen door het sms-per-systeem
onbemande programma te gebruiken, op pagina 139 voor meer informatie.
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GEDETAILLEERDE STAPPEN
Stap 1
Stap 2
Stap 3

Maak een nieuw SMS-installatiepakket aan via het WebEx-productiviteitstools MSI-pakket. Zie Een pakket aanmaken
van een definitie, op pagina 142 voor meer informatie.
Wijzig de programma-opties voor Onbemand per systeem alvorens te adverteren. Zie Onderdelen van productiviteitstools
toevoegen door het sms-per-systeem onbemande programma te gebruiken, op pagina 139 voor meer informatie.
Adverteer het programma. Zie Onderdelen van productiviteitstools toevoegen door het sms-per-systeem onbemande
programma te gebruiken, op pagina 139 voor meer informatie.
De oude Cisco WebEx-productiviteitstools worden verwijderd en de nieuwe Cisco WebEx-productiviteitstools worden
op de achtergrond geïnstalleerd.

Een pakket aanmaken van een definitie
Voer de volgende procedure uit om een pakket aan te maken van een definitie.

SAMENVATTING VAN STAPPEN
1.
2.
3.
4.

Open de SMS-beheerdersconsole en selecteer Sitedatabase > Pakket.
Klik met de rechtermuisknop op Pakket.
Selecteer Nieuw > Pakket van definitie.
In de wizard Pakket aanmaken van definitie, selecteert u Volgende.

5. Selecteer Bladeren om het WebEx-productiviteitstools MSI-pakket te zoeken en selecteren en selecteer
vervolgens Volgende.
6. Selecteer Bestanden altijd uit een brondirectory halen en selecteer vervolgens Volgende.
7. Selecteer de locatie van de brondirectory. De directorypad is de map met het installatiepakket. Selecteer
vervolgens Volgende.
8. Selecteer Voltooien.
9. Selecteer Sitedatabase>Pakketten>Cisco WebEx LLC Cisco WebEx Productivity Tool 2.82
EngelsProgramma's. Er zijn zes standaardprogramma's beschikbaar.
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GEDETAILLEERDE STAPPEN
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Open de SMS-beheerdersconsole en selecteer Sitedatabase > Pakket.
Klik met de rechtermuisknop op Pakket.
Selecteer Nieuw > Pakket van definitie.
In de wizard Pakket aanmaken van definitie, selecteert u Volgende.

Stap 5

Selecteer Bladeren om het WebEx-productiviteitstools MSI-pakket te zoeken en selecteren en selecteer vervolgens
Volgende.
Selecteer Bestanden altijd uit een brondirectory halen en selecteer vervolgens Volgende.
Selecteer de locatie van de brondirectory. De directorypad is de map met het installatiepakket. Selecteer vervolgens
Volgende.
Selecteer Voltooien.
Selecteer Sitedatabase>Pakketten>Cisco WebEx LLC Cisco WebEx Productivity Tool 2.82 EngelsProgramma's.
Er zijn zes standaardprogramma's beschikbaar.

Stap 6
Stap 7
Stap 8
Stap 9

Massa-implementatie van de vergadertoepassing
Het doel van dit gedeelte is om uw organisatie meer inzicht te geven in de taken die gepaard gaan met het
installeren van de toepassing Cisco WebEx Meetings. Deze rubriek is een uitgebreide handleiding dat
verschillende soorten installaties omvat, waaronder een installatie van één computer en grootschalige installaties
met Microsoft Systems Management Server 2003 (SMS).

Opmerking

Stille installatie' betekent dat de toepassing stil kan worden geïmplementeerd maar door de eindgebruiker
moet worden geconfigureerd.

De installatie van Cisco WebEx Meetings
Voordat u begint
De volgende randvoorwaarden zijn van toepassing op het installatieprogramma van Cisco WebEx Meetings:
• De installatie van het MSI-pakket van Cisco WebEx vereist beheerdersrechten. Het MSI-pakket wordt
geïnstalleerd in de standaard programmamap van het besturingssysteem, waarvoor beheerdersrechten
zijn vereist.
• Het MSI-pakket van Cisco WebEx is ontwikkeld voor Windows Installer Service 2.0 of hoger. Als er
op de lokale machine een oudere versie is geïnstalleerd, wordt er een foutmelding weergegeven met de
mededeling dat de installatie van dit MSI-pakket een recentere versie van de Windows Installer Service
vereist. Na het openen van het MSI-pakket ziet de gebruiker een basis-MSI-interface.
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SAMENVATTING VAN STAPPEN
1.
2.
3.
4.

Start het installatieprogramma op de computer van de gebruiker.
Selecteer Volgende in de daarop volgende dialoogvensters totdat u bij het installatiedialoogvenster aankomt.
Selecteer Installeren.
Selecteer Voltooien nadat de installatie is voltooid.

GEDETAILLEERDE STAPPEN
Stap 1

Start het installatieprogramma op de computer van de gebruiker.
De installatiewizard verschijnt met een inleidend bericht.

Stap 2

Selecteer Volgende in de daarop volgende dialoogvensters totdat u bij het installatiedialoogvenster aankomt.
Selecteer Installeren.
Selecteer Voltooien nadat de installatie is voltooid.

Stap 3
Stap 4

Cisco WebEx Meetings lokaal verwijderen
U kunt zich aanmelden op de computer van de gebruiker en de Cisco WebEx Meetings-toepassing verwijderen
vanuit het Configuratiescherm of de map WebEx op de lokale harde schijf.

Voordat u begint
De toepassing Cisco WebEx Meetings is op de computer van een gebruiker geïnstalleerd.

Stap 1
Stap 2

Meld u aan bij de computer van de gebruiker.
U kunt de Cisco WebEx Meetings-toepassing op een van de volgende manieren verwijderen:
• Selecteer Start > Configuratiescherm > Programma's en onderdelen. Selecteer vanuit de lijst met programma's
Cisco WebEx Meetings en vervolgens Verwijderen/wijzigen.
• Selecteer Start > Computer > Systeem (C:) > ProgramData-map > WebEx-map. Klik met de rechtermuisknop
op atcliun.exe en selecteer Verwijderen.
Wanneer u atcliun.exe uit de map WebEx verwijdert, wordt zowel de lokale versie als de cloudversie van
de Cisco WebEx Meetings-toepassing verwijderd als beide versies van de toepassing zijn opgeslagen op
de harde schijf van de gebruiker. Wanneer u de toepassing echter vanuit het Configuratiescherm verwijdert,
wordt alleen de lokale versie van de toepassing verwijderd.
De Cisco WebEx Meetings-toepassing is van de computer van de gebruiker verwijderd.
Opmerking
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Stille installatie van de vergaderingstoepassing via de opdrachtregel
Beheerders kunnen zich aanmelden op de computer van een gebruiker en de toepassing Cisco WebEx Meetings
installeren via de stille modus.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Meld u aan bij de computer van de gebruiker.
Download het MSI-pakket naar de harde schijf van de computer.
Open het Windows-opdrachtvenster.
In Windows 7 en Windows Vista moet u Als administrator uitvoeren gebruiken om het opdrachtvenster te openen.
Voer de MSI-opdracht uit om de toepassing Cisco WebEx Meetings stil te installeren.
Voorbeeld:

Stap 5

Voer msiexec /i onpremmc.msi /qn in.
Start de computer opnieuw op.

Stille verwijdering van de vergaderingstoepassing via de opdrachtregel
Beheerders kunnen zich aanmelden op de computer van een gebruiker en de toepassing Cisco WebEx Meetings
verwijderen via de stille modus.

Stap 1
Stap 2
Stap 3

Meld u aan bij de computer van de gebruiker.
Open het Windows-opdrachtvenster.
In Windows 7 en Windows Vista moet u Als administrator uitvoeren gebruiken om het opdrachtvenster te openen.
Verwijder alle onderdelen van het MSI-pakket onpremmc.msi door de volgende opdracht in te voeren: msiexec/x
onpremmc.msi/qn.

Stille installatie via SMS
Voordat u begint
De volgende beperkingen zijn van toepassing wanneer u een stille installatie uitvoert met SMS:
• De modus SMS per gebruiker kan niet worden ondersteund.
• Als een gebruiker zich bij een computer met een extern bureaublad aanmeldt terwijl de beheerder het
pakket adverteert, moet de gebruiker de computer opnieuw opstarten om ervoor te zorgen dat WebEx
Meetings normaal functioneert.
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Het adverteren van de toepassing Cisco WebEx Meetings met behulp van het
programma SMS onbemand per systeem
Als u de SMS-beheerder bent, voert u de volgende procedure uit om de toepassing Cisco WebEx Meetings
te adverteren via het programma SMS onbemand per systeem.

Voordat u begint
Meld u aan bij de Beheerwebsite en configureer uw Downloadinstellingen voor het handmatig naar het
bureaublad van de gebruikers verplaatsen van de WebEx-bureaubladtoepassingen. Raadpleeg de rubriek 'Uw
downloadinstellingen configureren' van de 'Beheerhandleiding Cisco WebEx-vergaderingsserver voor meer
informatie.

SAMENVATTING VAN STAPPEN
1. Maak een pakket aan van de definitie. Zie Een pakket aanmaken van een definitie, op pagina 142 voor
meer informatie.
2. Wijzig de programma-opties voor 'Onbemand per systeem' alvorens te adverteren:
3. U kunt het programma nu adverteren.

GEDETAILLEERDE STAPPEN
Stap 1
Stap 2

Maak een pakket aan van de definitie. Zie Een pakket aanmaken van een definitie, op pagina 142 voor meer informatie.
Wijzig de programma-opties voor 'Onbemand per systeem' alvorens te adverteren:
a) Open de SMS-beheerdersconsole en selecteer Sitedatabase > Pakketten > Cisco WebEx LLC Cisco WebEx
Meeting-toepassing Engels > Programma's.
b) Klik met de rechtermuisknop op de optie Onbemand per systeem en selecteer vervolgens Eigenschappen om het
dialoogvenster Programma-eigenschappen onbemand per systeem te openen.
c) Selecteer het tabblad Omgeving.
• Voor de optie Programma kan worden uitgevoerd selecteert u Alleen wanneer er een gebruiker is aangemeld.
• Voor de optie Uitvoermodus selecteert u Uitvoeren met beheerdersrechten. Schakel Gebruikers toelaten
om te interageren met dit programma niet in.
d) Selecteer het tabblad Algemeen.
e) Voeg een extra parameter toe aan de optie opdrachtregel om bepaalde opties te specificeren voor de toepassing Cisco
WebEx Meetings:
Voorbeeld:

De initiële opdrachtregel is bijvoorbeeld: msiexec /i "onpremmc.msi" /qn
Stap 3

U kunt het programma nu adverteren.
a) Open de SMS-beheerdersconsole en selecteer Sitedatabase > Pakketten > Cisco WebEx LLC Cisco WebEx
Meeting-toepassing Engels > Programma's.
b) Klik met de rechtermuisknop op Onbemand per systeem.
c) Selecteer Alle taken > Software distribueren.
d) Selecteer Volgende in de Wizard programma distribueren.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Selecteer de SMS-server en selecteer Volgende.
Selecteer de verzameling en selecteer Volgende.
Voer de advertentienaam in het veld Naam in en selecteer Volgende.
Geef aan of de advertentie ook moet gelden voor subverzamelingen en selecteer Volgende.
Geef aan wanneer het programma zal worden geadverteerd en selecteer Volgende.
Geef aan of u het programma al dan niet wilt toewijzen en selecteer Volgende.
Selecteer Voltooien op de pagina De wizard programma distribueren voltooien.
Navigeer naar de directory \Sitedatabase\Systeemstatus\Advertentiestatus en controleer de advertentiestatus.
Als u melding inschakelt, zal de gebruiker een bericht zien dat aangeeft dat het toegewezen programma zal uitgevoerd
worden nadat het programma geadverteerd is. Het toegewezen programma zal op de achtergrond uitgevoerd worden.

Het verwijderen van de toepassing Cisco WebEx Meetings met behulp van
het programma SMS onbemand per systeem
De SMS-beheerder kan de installatie van de toepassing Cisco WebEx Meetings ongedaan maken met het
verwijderingsprogramma SMS per systeem door de volgende procedure uit te voeren.

SAMENVATTING VAN STAPPEN
1. Gebruik het SMS-installatiepakket aangemaakt in Een pakket aanmaken van een definitie, op pagina 142.
2. Adverteer het verwijderingsprogramma per systeem om de installatie van Cisco WebEx Meetings ongedaan
te maken.

GEDETAILLEERDE STAPPEN
Stap 1
Stap 2

Gebruik het SMS-installatiepakket aangemaakt in Een pakket aanmaken van een definitie, op pagina 142.
Adverteer het verwijderingsprogramma per systeem om de installatie van Cisco WebEx Meetings ongedaan te maken.
De toepassing Cisco WebEx Meetings wordt stil van de opgegeven machines verwijderd.

Massa-implementatie van de speler voor netwerkopnamen
Het doel van dit gedeelte is om uw organisatie meer inzicht te geven in de taken beter die gepaard gaan met
het installeren van Cisco WebEx-speler voor netwerkopnamen. Deze rubriek is een uitgebreide handleiding
dat verschillende soorten installaties omvat, waaronder een installatie van één computer en grootschalige
installaties met Microsoft Systems Management Server 2003 (SMS).
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Installatie van de speler voor netwerkopnamen
Voordat u begint
De volgende randvoorwaarden zijn van toepassing op het installatieprogramma van Cisco WebEx-speler voor
netwerkopnamen:
• De installatie van het MSI-pakket van Cisco WebEx vereist beheerdersrechten. Het MSI-pakket wordt
geïnstalleerd in de standaard programmamap van het besturingssysteem, waarvoor beheerdersrechten
zijn vereist.
• Het MSI-pakket van Cisco WebEx is ontwikkeld voor Windows Installer Service 2.0 of hoger. Als er
op de lokale machine een oudere versie is geïnstalleerd, wordt er een foutmelding weergegeven met de
mededeling dat de installatie van dit MSI-pakket een recentere versie van de Windows Installer Service
vereist. Na het openen van het MSI-pakket ziet de gebruiker een basis-MSI-interface.

SAMENVATTING VAN STAPPEN
1.
2.
3.
4.

Start het installatieprogramma op de computer van de gebruiker.
Selecteer Volgende in de daarop volgende dialoogvensters totdat u bij het installatiedialoogvenster aankomt.
Selecteer Installeren.
Selecteer Voltooien nadat de installatie is voltooid.

GEDETAILLEERDE STAPPEN
Stap 1

Start het installatieprogramma op de computer van de gebruiker.
De installatiewizard verschijnt met een inleidend bericht.

Stap 2
Stap 3
Stap 4

Selecteer Volgende in de daarop volgende dialoogvensters totdat u bij het installatiedialoogvenster aankomt.
Selecteer Installeren.
Selecteer Voltooien nadat de installatie is voltooid.

Stille installatie van de Recording Player via de opdrachtregel
Beheerders kunnen zich aanmelden op de computer van een gebruiker en de WebEx Recording Player
installeren via de stille modus.

SAMENVATTING VAN STAPPEN
1.
2.
3.
4.
5.

Meld u aan bij de computer van de gebruiker.
Download het MSI-pakket naar de harde schijf van de computer.
Open het Windows-opdrachtvenster.
Voer de MSI-opdracht uit om de WebEx Recording Player stil te installeren.
Start de computer opnieuw op.
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GEDETAILLEERDE STAPPEN
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Meld u aan bij de computer van de gebruiker.
Download het MSI-pakket naar de harde schijf van de computer.
Open het Windows-opdrachtvenster.
In Windows 7 en Windows Vista moet u Als administrator uitvoeren gebruiken om het opdrachtvenster te openen.
Voer de MSI-opdracht uit om de WebEx Recording Player stil te installeren.
Voorbeeld:

Stap 5

Voer msiexec/i nbr2player_onprem.msi/qn in.
Start de computer opnieuw op.

Stille verwijdering van de Recording Player via de opdrachtregel
Beheerders kunnen zich aanmelden op de computer van een gebruiker en de Recording Player verwijderen
via de stille modus.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Meld u aan bij de computer van de gebruiker.
Download het MSI-pakket naar de harde schijf van de computer.
Open het Windows-opdrachtvenster.
In Windows 7 en Windows Vista moet u Als administrator uitvoeren gebruiken om het opdrachtvenster te openen.
Verwijder alle onderdelen van het MSI-pakket onpremmc.msi met de opdracht msiexec/i nbr2player_onprem.msi/qn.

Stille installatie via SMS
Voordat u begint
De volgende beperkingen zijn van toepassing wanneer u een stille installatie uitvoert met SMS:
• De modus SMS per gebruiker kan niet worden ondersteund.
• Als een gebruiker zich bij een computer met een extern bureaublad aanmeldt terwijl de beheerder het
pakket adverteert, moet de gebruiker de computer opnieuw opstarten om ervoor te zorgen dat WebEx
Meetings normaal functioneert.
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De Cisco WebEx-speler voor netwerkopnamen adverteren met behulp van het
programma SMS onbemand per systeem
Als u de SMS-beheerder bent, voert u de volgende procedure uit om de Cisco WebEx-speler voor
netwerkopnamen te adverteren via het programma SMS onbemand per systeem.

Voordat u begint
Meld u aan bij de Beheerwebsite en configureer uw Downloadinstellingen voor het handmatig naar het
bureaublad van de gebruikers verplaatsen van de WebEx-bureaubladtoepassingen. Raadpleeg de rubriek 'Uw
downloadinstellingen configureren' van de 'Beheerhandleiding Cisco WebEx-vergaderingsserver voor meer
informatie.

SAMENVATTING VAN STAPPEN
1. Maak een pakket aan van de definitie. Zie Een pakket aanmaken van een definitie, op pagina 142 voor
meer informatie.
2. Wijzig de programma-opties voor 'Onbemand per systeem' alvorens te adverteren:
3. U kunt het programma nu adverteren.

GEDETAILLEERDE STAPPEN
Stap 1
Stap 2

Maak een pakket aan van de definitie. Zie Een pakket aanmaken van een definitie, op pagina 142 voor meer informatie.
Wijzig de programma-opties voor 'Onbemand per systeem' alvorens te adverteren:
a) Open de SMS-beheerdersconsole en selecteer Sitedatabase > Pakketten > Cisco WebEx LLC Cisco WebEx
Network Recording Player > Programma's.
b) Klik met de rechtermuisknop op de optie Onbemand per systeem en selecteer vervolgens Eigenschappen om het
dialoogvenster Programma-eigenschappen onbemand per systeem te openen.
c) Selecteer het tabblad Omgeving.
• Voor de optie Programma kan worden uitgevoerd selecteert u Alleen wanneer er een gebruiker is aangemeld.
• Voor de optie Uitvoermodus selecteert u Uitvoeren met beheerdersrechten. Schakel Gebruikers toelaten
om te interageren met dit programma niet in.
d) Selecteer het tabblad Algemeen.
e) Voeg een extra parameter toe aan de optie opdrachtregel om bepaalde opties te specificeren voor de toepassing Cisco
WebEx Meetings:
Voorbeeld:

De initiële opdrachtregel is bijvoorbeeld: msiexec /i "nbr2player_onprem.msi" /qn
Stap 3

U kunt het programma nu adverteren.
a) Open de SMS-beheerdersconsole en selecteer Sitedatabase > Pakketten > Cisco WebEx LLC Cisco WebEx
Network Recording Player > Programma's.
b) Klik met de rechtermuisknop op Onbemand per systeem.
c) Selecteer Alle taken > Software distribueren.
d) Selecteer Volgende in de Wizard programma distribueren.
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Selecteer de SMS-server en selecteer Volgende.
Selecteer de verzameling en selecteer Volgende.
Voer de advertentienaam in het veld Naam in en selecteer Volgende.
Geef aan of de advertentie ook moet gelden voor subverzamelingen en selecteer Volgende.
Geef aan wanneer het programma zal worden geadverteerd en selecteer Volgende.
Geef aan of u het programma al dan niet wilt toewijzen en selecteer Volgende.
Selecteer Voltooien op de pagina De wizard programma distribueren voltooien.
Navigeer naar de directory \Sitedatabase\Systeemstatus\Advertentiestatus en controleer de advertentiestatus.
Als u melding inschakelt, zal de gebruiker een bericht zien dat aangeeft dat het toegewezen programma zal uitgevoerd
worden nadat het programma geadverteerd is. Het toegewezen programma zal op de achtergrond uitgevoerd worden.

De Cisco WebEx-speler voor netwerkopnamen verwijderen met behulp van
het programma SMS onbemand per systeem
De SMS-beheerder kan de installatie van de toepassing Cisco WebEx-speler voor netwerkopnamen ongedaan
maken met het verwijderingsprogramma SMS per systeem door de volgende procedure uit te voeren.

SAMENVATTING VAN STAPPEN
1. Gebruik het SMS-installatiepakket aangemaakt in Een pakket aanmaken van een definitie, op pagina 142.
2. Adverteer het verwijderingsprogramma per systeem om de installatie van de Cisco WebEx-speler voor
netwerkopnamen ongedaan te maken.

GEDETAILLEERDE STAPPEN
Stap 1
Stap 2

Gebruik het SMS-installatiepakket aangemaakt in Een pakket aanmaken van een definitie, op pagina 142.
Adverteer het verwijderingsprogramma per systeem om de installatie van de Cisco WebEx-speler voor netwerkopnamen
ongedaan te maken.
De Cisco WebEx-speler voor netwerkopnamen wordt stil van de opgegeven machines verwijderd.

Uw instellingen opnieuw configureren na het uitvoeren van
een update
Nadat een update is uitgevoerd, wordt uw speler voor netwerkopnamen automatisch bijgewerkt wanneer deze
de eerste keer wordt gebruikt om een opname af te spelen.
Na het uitvoeren van een update van uw Cisco WebEx Meetings Server-software (CWMS) moet u ook de
paden naar uw massaal geïmplementeerde toepassingen bijwerken.
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Voor Mac-systemen is dit pad /Users/(Local User)/Library/Application Support/WebEx Folder/.
Voor Windows-systemen hangt het pad af van de versie, het downloadtype en het webbrowsertype:
• Windows XP, Windows 2000
◦ <SystemDisk>\Windows\Downloaded Program Files\WebEx (algemene beheerders)
◦ <SystemDisk>\Program Files\WebEx (MSI-installatie van WebEx-client)
◦ <SystemDisk>\Documents and Settings\<UserName>\WebEx (algemene gebruikers)
◦ <SystemDisk>\Documents and Settings\<UserName>\Application Data\WebEx (voor
Java-downloads)
◦ <SystemDisk>\Documents and Settings\<UserName>\Local Settings\Temporary Internet
Files\webexmc (.exe-oplossing)
◦ <SystemDisk>\Documents and Settings\<UserName>\Local Settings\Temp\WebEx (schrijf
<Username\WebEx fail)
◦ <Folder name registered by ieatgpc.dll>\WebEx (als ieatpgc.dll is ingebouwd in uw systeem)
◦ <FireFoxDir>\plugins\WebEx (voor Mozilla Firefox)
• Windows 7 en Windows Vista: <SystemDisk>\ProgramData\WebEx
• Vanaf Productiviteitstools of WebEx Connect: gebruik het pad naar Productiviteitstools of WebEx
Connect.
• Gebruik altijd een uniek pad wanneer u een MSI-installatie gebruikt. Uw systeem negeert dan het reeds
bestaande bestand.
• Wanneer u het downloadtype gebruikt met Windows 7 gebruikt uw systeem een uniek pad. In Windows
XP gebruikt uw systeem een reeds bestaande map wanneer de GPC de geregistreerde tabelwaarde vindt.
Anders gebruikt het systeem zijn eigen pad zoals hierboven wordt beschreven.
Client-toepassingen op zowel Windows- als Mac-systemen worden automatisch bijgewerkt om de compatibiliteit
met uw bijgewerkte systeem te behouden.
In een vergrendelde omgeving moet u de updates handmatig uitvoeren voor Windows-systemen, maar niet
voor Mac-systemen.

Opmerking

De versie van de productiviteitstools en de Meetings-toepassing die overeenkomt met de versie van Cisco
WebEx Meeting Server vindt u op Compatibiliteitsmatrix voor Cisco WebEx Meetings-toepassing en
-productiviteitstools, op pagina 202.

Planningshandleiding en systeemvereisten voor Cisco WebEx Meetings Server versie 2.5
152

HOOFDSTUK

8

SAML SSO-configuratie
• Overzicht van eenmalige aanmelding, pagina 153
• Voordelen van eenmalige aanmelding, pagina 154
• Overzicht van het instellen van SAML 2.0 met eenmalige aanmelding, pagina 155
• SAML SSO voor aanmelding eindgebruikers en beheerder, pagina 156
• Verschillen in SAML 2.0 met eenmalige aanmelding tussen cloud-gebaseerde WebEx
vergaderingsservices en WebEx Meetings Server, pagina 156
• Kenmerken van SAML-assertie, pagina 163

Overzicht van eenmalige aanmelding
Gefedereerde eenmalige aanmeldingsnormen (SSO-normen) bieden beveiligde mechanismen voor het
controleren van gegevens en verwante informatie tussen verschillende websites met hun eigen autorisatie- en
verificatiesystemen. SAML 2.0 is een open norm, ontwikkeld door het technisch comité van OASIS Security
Services.
Het SAML 2.0-protocol kent aanzienlijke successen en wordt steeds vaker gebruikt bij financiële diensten,
hoger onderwijs, overheidsdiensten en andere industriesegmenten. SAML 2.0-ondersteuning wordt aangeboden
door alle grote leveranciers van toegangsbeheer via internet. De Verenigde Staten De General Services
Administration (GSA), onderdeel van de overheid van de Verenigde Staten, verplicht alle leveranciers die
deelnemen aan het E-Authentication Identity Federation-programma van de Verenigde Staten om compatibel
te zijn met SAML 2.0.
SAML 2.0-compatibele websites wisselen informatie over gebruikersgegevens uit via SAML-bevestigingen.
Een SAML-bevestiging is een XML-document met vertrouwde verklaringen over een onderwerp, waaronder,
bijvoorbeeld, een gebruikersnaam en rechten. SAML-bevestigingen worden meestal digitaal ondertekend om
de authenticiteit te waarborgen.
Veel grote bedrijven hebben gefedereerd identiteits- en toegangsbeheer (IAM) en IdP-systemen, zoals Ping
Identity, Ping Federate, CA SiteMinder, Open AM en Windows ADFS 2.0, ingesteld voor hun bedrijfsintranet.
Deze IAM- en IdP-systemen handelen de gebruikersverificatie en SSO-vereisten voor werknemers en partners
af. IAM- en IdP-systemen gebruiken de SAML-protocols om buiten de firewalls om te kunnen samenwerken
met websites van partners. Gebruikers kunnen hun IAM- en IdP-systemen gebruiken om hun gebruikers
automatisch te verifiëren voor Cisco WebEx-services. Hierdoor wordt de efficiëntie verhoogd, aangezien
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gebruikers hun gebruikersnaam en wachtwoord niet hoeven te onthouden om vergaderingen op hun Cisco
WebEx-sites te beginnen of bij te wonen.

Opmerking

WebEx Meetings Server ondersteunt alleen SAML 2.0 IdP's. Oudere IdP's die zijn gebaseerd op de oudere
SAML 1.1- en WS-Federate-normen worden niet ondersteund. Deze beperking verschilt van de
cloud-gebaseerde Cisco WebEx-vergaderingsservices die SAML 1.1 en WS-Federate nog wel ondersteunen.
Hieronder staat een lijst met SAML 2.0 IdP's die zijn gevalideerd om samen te werken met Cisco WebEx
Meetings Server:
• Microsoft ADFS 2.0 (een gratis invoegtoepassing voor Microsoft Windows Server 2008/Windows
Server 2008 R2 of de AD FS-serverfunctie in Windows Server 2012)
• Ping Identity Ping Federate 6.6.0.17
• Forgerock Open AM 10.0.0
• CA SiteMinder 6.0 SP5
Aangezien SAML 2.0 een open norm is, kan het zijn dat ook andere SAML 2.0 IdP's samenwerken met
Cisco WebEx Meetings Server. Andere SAML 2.0 IdP's zijn echter niet door Cisco getest. Het is daarom
de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een dergelijke integratie operationeel te maken.

Voordelen van eenmalige aanmelding
Eenmalige aanmelding (SSO) biedt de volgende voordelen:
• Vereenvoudigde gebruikersverificatie: Cisco WebEx Meetings Server vraagt standaard aan gebruikers
om zich aan te melden met behulp van e-mailadressen en zelfgekozen wachtwoorden die specifiek zijn
voor het Meetings Server-systeem. Gebruikers selecteren hun wachtwoorden bij het activeren van hun
Meetings Server-account. Hoewel deze aanpak prima werkt voor de meeste kleine en middelgrote
organisaties, geven grotere organisaties de voorkeur aan gebruikersverificatie aan de hand van
bedrijfsgegevens, dat wil zeggen: Active Directory, voor betere beveiliging. Dit kunt u instellen door
gebruik te maken van SAML 2.0 SSO.

Opmerking

Een bijkomend beveiligingsvoordeel van SSO is dat het bedrijfswachtwoord nooit
daadwerkelijk wordt verzonden naar of opgeslagen op de Cisco WebEx Meetings Server
na het succesvol verifiëren van de gebruiker.

• Vereenvoudigd gebruikersbeheer: grote organisaties met wisselend personeel als gevolg van normaal
personeelsverloop geven er de voorkeur aan het gebruikersbeheerproces te automatiseren bij de integratie
met WebEx Meetings Server. Dit houdt in dat het volgende wordt geautomatiseerd:
• Maken van gebruikersaccounts wanneer er nieuw personeel wordt aangenomen
• Bijwerken van gebruikersaccounts wanneer werknemers een andere rol krijgen binnen de organisatie
• Deactiveren van gebruikersaccounts wanneer werknemers het bedrijf verlaten
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U kunt automatisering voor deze gebeurtenissen instellen door Automatisch account maken en
Automatisch account bijwerken te configureren in het SSO-gedeelte van de beheersite van Cisco
WebEx Meetings Server. We raden u aan deze functies in te schakelen indien ze ook worden ondersteund
door uw SAML IdP's. Gebruikersaccounts worden 'op verzoek' automatisch gemaakt en bijgewerkt
wanneer gebruikers zich succesvol aanmelden, waardoor het niet nodig is om handmatig gebruikers te
maken met behulp van Cisco WebEx-beheer. Gebruikers kunnen zich na het verlaten van de organisatie
ook niet meer aanmelden bij hun account, aangezien SAML 2.0 IdP voorkomt dat deze gebruikers zich
aanmelden nadat ze zijn verwijderd uit de gebruikersdatabase van SAML 2.0 IdP, die meestal een proxy
is voor de onderliggende bedrijfslijst.

Overzicht van het instellen van SAML 2.0 met eenmalige
aanmelding
Belangrijk

Voorzichtig

Tenzij u of iemand binnen uw organisatie ervaring heeft met SAML 2.0 met eenmalige aanmelding (SSO),
raden we u aan ondersteuning te vragen van een gekwalificeerde Cisco AUC-partner of van Cisco Advanced
Services. Wij raden u dit aan omdat het configureren van SAML SSO behoorlijk gecompliceerd kan zijn.

Als er in de SAML-reactie een regeleinde staat in een van de velden, mislukt het automatisch bijwerken,
het maken van accounts en de verificatie. Hoewel de SAML-provider de digitale handtekening berekent
met het regeleinde, verwijdert Cisco WebEx Meetings Server het regeleinde waardoor de digitale
handtekening ongeldig wordt.
Bekijk deze algemene stappen voor het instellen van SAML 2.0 SSO:
1 Controleer of de SAML 2.0 SSO-infrastructuur is geplaatst en is geïntegreerd met uw bedrijfslijst. Hiervoor
moeten de SAML 2.0 IdP-software en de SSO-verificatiewebsite zijn ingesteld. De verificatiewebsite is
een portaal waar gebruikers hun bedrijfsgegevens invoeren.
2 Controleer of gebruikers toegang hebben tot de SSO-verificatiewebsite. Deze stap is belangrijk omdat
Cisco WebEx Meetings Server gebruikers, als onderdeel van het aanmeldproces, doorverwijst naar deze
verificatiewebsite.

Opmerking

Als uw Cisco WebEx Meetings Server-systeem is ingeschakeld voor openbare toegang, waardoor uw
gebruikers zich kunnen aanmelden voor en deelnemen aan vergaderingen via internet, is het van groot
belang dat u controleert of uw SSO-verificatiewebsite ook toegankelijk is via internet. Hiervoor moet
meestal SAML 2.0 IdP zijn opgenomen in uw DMZ. Zonder deze extra stap krijgen gebruikers meldingen
met '404 Site niet gevonden' te zien wanneer ze zich aanmelden bij Cisco WebEx Meetings Server via
internet.
3 Sluit de WebEx Meetings Server via beide onderstaande methoden aan op SAML 2.0 IdP:
• Selecteer Instellingen > Beveiliging > Gefedereerde SSO op de beheersite van Cisco WebEx
Meetings Server.
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• Volg de instructies in uw SAML 2.0 IdP-documentatie. Opmerking: deze instructies kunnen per
leverancier en zelfs per versie van de SAML 2.0 IdP verschillen. Dit is nog een reden om contact op
te nemen met een gekwalificeerde Cisco AUC-partner of Cisco Advanced Services om u te helpen
bij het implementeren van deze oplossing.

Opmerking

Maak geen gebruik van de instructies die te vinden zijn op het Cisco Developer Network
om SAML 2.0 IdP in te stellen, aangezien deze instructies bestemd zijn voor
cloud-gebaseerde Cisco WebEx vergaderingsservices en daarom niet optimaal werken
met de Cisco WebEx Meetings Server.

SAML SSO voor aanmelding eindgebruikers en beheerder
SAML SSO wordt doorgaans alleen geconfigureerd voor aanmeldingsdoeleinden op de site voor eindgebruikers
en niet op de beheersite. Op Cisco WebEx Meetings Server-sites met SAML 2.0 SSO-integratie weerspiegelt
het gedrag SaaS WebEx-gedrag voor wat betreft gebruikersverificatie. Een Cisco WebEx Meetings
Server-beheerder (en een SaaS WebEx-beheerder) kan zich aanmelden bij een eindgebruikersaccount via
SAML SSO mar moet zich aanmelden bij een beheerdersaccount in hetzelfde systeem met een afzonderlijk
wachtwoord. Hierdoor wordt gegarandeerd date en beheerder in het geval van een catastrofale storing op de
SAML SSO iDP nog steeds toegang heeft tot de beheersite. Zonder deze beveiliging kan zich een situatie
voordoen waarbij de beheersite ontoegankelijk wordt, niet vanwege een productstoring mar vanwege een
probleem met de SAML SSO IdP-software. De SAML SSO IdP-software staat op een server los van Cisco
WebEx Meetings Server (of SaaS WebEx) staat en daarom buiten onze controle valt.

Verschillen in SAML 2.0 met eenmalige aanmelding tussen
cloud-gebaseerde WebEx vergaderingsservices en WebEx
Meetings Server
De cloud-gebaseerde Cisco WebEx vergaderingsservices maken gebruik van unieke gebruikers-id's bij het
maken van gebruikersaccounts. Cisco WebEx Meetings Server gebruikt echter e-mailadressen als basis voor
het maken van gebruikersaccounts. Dit heeft de volgende belangrijke gevolgen voor SAML 2.0 met eenmalige
aanmelding (SSO):
• De SAML-bevestiging moet het e-mailadres bevatten in het veld NameID. Zonder deze stap lukt het
niet om een gebruiker te verifiëren en wordt er geen account gemaakt, omdat Cisco WebEx Meetings
Server het niet toestaat gebruikersaccounts te maken zonder gekoppeld e-mailadres.
• Bij de cloud-gebaseerde Cisco WebEx vergaderingsservices is het mogelijk om het e-maildomein, zoals
'@cisco.com', te verwijderen uit de UPN (User Principal Name) wanneer automatisch accounts maken
is ingeschakeld. Hierdoor wordt een gebruikersaccount gemaakt dat lijkt op een gebruikers-id. Aangezien
WebEx Meetings Server een volledig e-mailadres gebruikt om gebruikersaccounts te maken, kunt u het
e-maildomein niet verwijderen uit de UPN.
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In de praktijk kunt u aanvankelijk Cisco WebEx Meetings Server implementeren zonder SAML 2.0 SSO en
later SSO aanzetten. Dit heeft de volgende belangrijke gevolgen voor de gebruikersverificatie, de functie
automatisch aanmaken van accounts en de functie automatisch bijwerken van accounts:
Scenario

Gedrag van
Automatisch
gebruikersverificatie account maken
(AAC)
ingeschakeld

AAC uitgeschakeld Automatisch
account
bijwerken
(AAU)
ingeschakeld

AAU
uitgeschakeld

U hebt SSO niet
ingeschakeld.
Gebruikersaccounts
zijn in het
systeem
gemaakt.

Gebruikers melden N.v.t.
zich aan met hun
e-mailadres en
zelfgekozen
wachtwoord.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Hierna schakelt
u SSO in.
Gebruikers met
bestaande
accounts melden
zich aan bij hun
WebEx-site,
WebEx-productiviteitstools
of de Cisco
WebEx
Meetings-app op
hun mobiele
apparaat.

Gebruikers worden N.v.t.
omgeleid naar de
SAML 2.0
IdP-verificatiewebsite
en gevraagd zich
aan te melden met
hun
bedrijfsgegevens,
in plaats van met
hun e-mailadres en
zelfgekozen
wachtwoord.
Gebruikers kunnen
zich met succes
aanmelden, omdat
ze door de SAML
2.0 IdP worden
herkend als geldige
gebruikers.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Niet-geldige
gebruikers worden
geïnformeerd door
de SAML 2.0 IdP
dat ze geen gebruik
kunnen maken van
WebEx Meetings
Server of dat ze
geen geldige
gebruiker zijn.
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Scenario

Gedrag van
Automatisch
gebruikersverificatie account maken
(AAC)
ingeschakeld

AAC uitgeschakeld Automatisch
account
bijwerken
(AAU)
ingeschakeld

SSO is
ingeschakeld.
Gebruikers
hebben geen
bestaande
accounts in het
systeem.

Hetzelfde als in het Gebruikersaccounts Gebruikers hebben N.v.t.
voorgaande
in Cisco WebEx geen bestaande
scenario.
Meetings Server accounts in het
worden 'op
systeem. Ze
verzoek' gemaakt, kunnen zich
nadat gebruikers aanmelden, maar
zich hebben
kunnen geen
aangemeld.
gebruik maken van
Randvoorwaarde: Cisco WebEx
De
Meetings Server.
SAML-bevestiging Dit is het
bevat een geldig eenvoudigst op te
e-mailadres in het lossen op een van
veld NameID.
de volgende
manieren:
• Laat AAC
ingeschakeld.
• Voordat
gebruikers
zich
aanmelden,
maakt u
handmatig
gebruikersaccounts
met behulp
van
'CSV-bestand
importeren'
of 'Gebruiker
maken' op de
beheersite
van Cisco
WebEx.
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Scenario

Gedrag van
Automatisch
gebruikersverificatie account maken
(AAC)
ingeschakeld

SSO is
Hetzelfde als in het N.v.t.
ingeschakeld.
tweede scenario.
Gebruikers
meldden zich
eerst aan met
behulp van SSO
en melden zich
nu opnieuw aan.

AAC uitgeschakeld Automatisch
account
bijwerken
(AAU)
ingeschakeld
N.v.t.

AAU
uitgeschakeld

Bestaande
N.v.t.
gebruikersaccounts
worden
automatisch
bijgewerkt
wanneer er
wijzigingen
optreden in hun
gebruikersgegevens
(meestal voorof achternaam),
mits de
NameID
ongewijzigd
blijft.
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Scenario

Gedrag van
Automatisch
gebruikersverificatie account maken
(AAC)
ingeschakeld

Vervolgens
schakelt u SSO
uit.
Dit is een
ongebruikelijk
scenario,
aangezien
klanten SSO
meestal
ingeschakeld
laten.

Indien gebruikers N.v.t.
hun
bedrijfsgegevens
invoeren, kunnen
ze zich niet
aanmelden omdat
WebEx Meetings
Server verwacht
dat zij hun
e-mailadres en
zelfgekozen
wachtwoord
Gebruikers
invoeren.
meldden zich
Licht in deze
eerst aan met
behulp van SSO situatie gebruikers
en melden zich voor over hoe ze
nu opnieuw aan. hun zelfgekozen
wachtwoorden
opnieuw in kunnen
stellen in hun
WebEx-account en
geef ze genoeg tijd
voordat u SSO
uitschakelt.

AAC uitgeschakeld Automatisch
account
bijwerken
(AAU)
ingeschakeld

AAU
uitgeschakeld

N.v.t.

N.v.t.

Na het opnieuw
instellen van hun
wachtwoord,
kunnen gebruikers
zich aanmelden
met hun
e-mailadres en
zelfgekozen
wachtwoord.
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Scenario

Speciaal geval:
Een gebruiker is
tevens
systeembeheerder.
Scenario A: de
gebruiker meldt
zich aan bij de
WebEx-site.

Gedrag van
Automatisch
gebruikersverificatie account maken
(AAC)
ingeschakeld
Scenario A:
hetzelfde resultaat
als in het
voorgaande
scenario.
Scenario B: N.v.t.

AAC uitgeschakeld Automatisch
account
bijwerken
(AAU)
ingeschakeld

AAU
uitgeschakeld

Scenario A:
hetzelfde resultaat
als in het
voorgaande
scenario.
Scenario B: N.v.t.

Scenario
A:
hetzelfde
resultaat
als in het
voorgaande
scenario.
Scenario
B: N.v.t.

Scenario A:
hetzelfde
resultaat als in
het voorgaande
scenario.
Scenario B:
N.v.t.

Scenario B: de
gebruiker meldt
zich aan bij de
Cisco
WebEx-beheersite.
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Scenario

Gedrag van
Automatisch
gebruikersverificatie account maken
(AAC)
ingeschakeld

AAC uitgeschakeld Automatisch
account
bijwerken
(AAU)
ingeschakeld

Scenario A:
hetzelfde resultaat
als in het
voorgaande
scenario.
Scenario B: in
tegenstelling tot
het gedrag op een
WebEx-site, wordt
een gebruiker
wanneer deze zich
aanmeldt bij de
Cisco
WebEx-beheersite
altijd gevraagd om
het e-mailadres en
zelfgekozen
wachtwoord in te
voeren. Anders
gezegd: SSO heeft
geen gevolgen
wanneer u zich
aanmeldt bij de
Cisco
WebEx-beheersite.
Dit is een
veiligheidsmaatregel
die is ingebouwd
in het product om
te verzekeren dat
systeembeheerders
zich altijd kunnen
aanmelden bij de
Cisco
WebEx-beheersite.
Indien de Cisco
WebEx-beheersite
ook SSO
ondersteunt,
kunnen storingen
in de SAML 2.0
IdP of het
ontbreken van
netwerkconnectiviteit
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Scenario

Gedrag van
Automatisch
gebruikersverificatie account maken
(AAC)
ingeschakeld

AAC uitgeschakeld Automatisch
account
bijwerken
(AAU)
ingeschakeld

AAU
uitgeschakeld

tussen Cisco
WebEx Meetings
Server en de
SAML 2.0 IdP
leiden tot een
situatie waarin
systeembeheerders
zich niet langer
kunnen aanmelden
en het product niet
meer kunnen
beheren. Daarom
wordt SSO niet
ondersteund op de
Cisco
WebEx-beheersite.

Kenmerken van SAML-assertie
De volgende tabel toont de kenmerken van de SAML-assertie ondersteund door Cisco WebEx Meetings
Server. U moet de attributen familienaam, voornaam, e-mail en updatetimestamp configureren. De automatische
update werkt niet tenzij het attribuut updatetimestamp geconfigureerd is.
Ondersteunde kenmerken van SAML-assertie
Naam kenmerk Betekenis van
kenmerk

Verplicht
voor
automatisch
gebruiker
maken

Achternaam

Ja

Voornaam

Ja

E-MAIL

Ja

Bereik invoerwaarde

Opmerkingen

Geldige e-mailindeling
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Naam kenmerk Betekenis van
kenmerk

Verplicht
voor
automatisch
gebruiker
maken

updateTimeStamp Tijdstip van
Nee
update
gebruikersgegevens

Bereik invoerwaarde

Opmerkingen

Ondersteuning notatie

Als de updateTimeStamp
ontbreekt, kan de
Lange notatie:
gebruiker niet
voorbeeld:
automatisch worden
System.currentTimeMillis() bijgewerkt. Gewoonlijk
is dit toegewezen aan het
LDIF-notatie:
item whenChanged als de
jjjjMMddUUmmss
IdP aan AD is gekoppeld.
jjjj-MM-dd UU:mm:ss
voorbeeld: 20090115213256
UTC-notatie
("2009-10-09T06:00:32Z")

optionalparams

Nee

De optionele parameters
kunnen in de notaties
worden ingesteld zoals
beschreven in het
gedeelte 'Optionele
parameters' hieronder.

OPhoneCountry

Nee

Landcode telefoon
kantoor

OPhoneArea

Nee

Regio telefoon kantoor

OPhoneLocal

Nee

Voer alleen numerieke tekens Lokaal telefoon kantoor
in. Bijvoorbeeld 5551212.
Voer geen niet-numerieke
tekens in, zoals
gedachtestreepjes of haakjes.

OPhoneExt

Nee

Toestelnummer telefoon
kantoor

FPhoneCountry

Nee

Landcode alternatieve
telefoon

FPhoneArea

Nee

Regio alternatieve
telefoon

FPhoneLocal

Nee

Alternatieve lokale
telefoon

FPhoneExt

Nee

Alternatief
toestelnummer
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Naam kenmerk Betekenis van
kenmerk

Verplicht
voor
automatisch
gebruiker
maken

Bereik invoerwaarde

Opmerkingen

PPhoneCountry

Nee

Landcode alternatieve
telefoon 2

PPhoneArea

Nee

Regio alternatieve
telefoon 2

PPhoneLocal

Nee

Alternatieve lokale
telefoon 2

PPhoneExt

Nee

Alternatief
toestelnummer 2

MPhoneCountry

Nee

Landcode mobiele
telefoon

MPhoneArea

Nee

Regio mobiele telefoon

MPhoneLocal

Nee

Lokale mobiele telefoon

MPhoneExt

Nee

Toestelnummer mobiele
telefoon

TIJDZONE

Nee

Tijdzone (zie het gedeelte
'Tijdzone' hieronder)

Adres1

Nee

Adres1

Adres2

Nee

Adres2

Plaats

Nee

Plaats

Status

Nee

Status

Postcode

Nee

Postcode

Land

Nee

Land (zie het gedeelte
'Landwaarden' hieronder)

Regio

Nee

Regio (zie het gedeelte
'Regiowaarden'
hieronder)

TAAL

Nee

Taal (zie het gedeelte
'Taalwaarden' hieronder)

TC1

tekenreeks

Nee

Traceercodegroep 1
Index 1
ingevoerd door gebruiker op
de beheersite

TC2

tekenreeks

Nee

Traceercodegroep 2
Index 2
ingevoerd door gebruiker op
de beheersite
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Naam kenmerk Betekenis van
kenmerk

Verplicht
voor
automatisch
gebruiker
maken

Bereik invoerwaarde

Opmerkingen

TC3

tekenreeks

Nee

Traceercodegroep 3
Index 3
ingevoerd door gebruiker op
de beheersite

TC4

tekenreeks

Nee

Traceercodegroep 4
Index 4
ingevoerd door gebruiker op
de beheersite

TC5

tekenreeks

Nee

Traceercodegroep 5
Index 5
ingevoerd door gebruiker op
de beheersite

TC6

tekenreeks

Nee

Traceercodegroep 6
Index 6
ingevoerd door gebruiker op
de beheersite

TC7

tekenreeks

Nee

Traceercodegroep 7
Index 7
ingevoerd door gebruiker op
de beheersite

TC8

tekenreeks

Nee

Traceercodegroep 8
Index 8
ingevoerd door gebruiker op
de beheersite

TC9

tekenreeks

Nee

Traceercodegroep 9
Index 9
ingevoerd door gebruiker op
de beheersite

TC10

tekenreeks

Nee

Traceercodegroep 10
Index 10
ingevoerd door gebruiker op
de beheersite

Optionele parameters
U kunt de optionele parameters als volgt instellen:
• <saml:Attribute NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic'
Name="optionalparams">
• <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">City=Toronto</saml:AttributeValue >
• <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">AA=OFF</saml:AttributeValue >
• <saml:Attribute NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic' Name="City">
• <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">Toronto</saml:AttributeValue>
• <saml:Attribute NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:basic' Name="AA">
• <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">UIT</saml:AttributeValue>
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Tijdzonewaarden
De volgende tabel geeft de waarden voor het attribuut Tijdzone.
Tijdzone

Waarde

Marshalleilanden (Datumgrenstijd, GMT-12:00)

0

Samoa (Samoaanse tijd, GMT-11:00)

1

Honolulu (Hawaïaanse tijd, GMT-10:00)

2

Anchorage (Alaska Daylight Time, GMT-08:00)

3

San Francisco (Pacific Daylight Time, GMT-07:00) 4
Arizona (Mountain Time, GMT-07:00)

5

Denver (Mountain Daylight Time, GMT-06:00)

6

Chicago (Central Daylight Time, GMT-05:00)

7

Mexico City (Mexico Daylight Time, GMT-05:00)

8

Saskatchewan (Central Time, GMT-06:00)

9

Bogota ( Zuid-Amerikaanse Pacifische tijd,
GMT-05:00)

10

New York (Eastern Daylight Time, GMT-04:00)

11

Indiana (Eastern Daylight Time, GMT-04:00)

12

Halifax (Atlantic Daylight Time, GMT-03:00)

13

La Paz ( Zuid-Amerikaanse westelijke tijd,
GMT-04:00)

14

Newfoundland (Newfoundland Daylight Time,
GMT-02:30)

15

Brasilia Zuid-Amerikaanse oostelijke standaardtijd, 16
GMT-03:00)
Buenos Aires ( Zuid-Amerikaanse oosterse tijd,
GMT-03:00)

17

Mid-Atlantische Oceaan (Mid-Atlantische tijd,
GMT-02:00)

18

Azoren (Azorese zomertijd, GMT)

19

Reykjavik (Greenwich Time, GMT)

20

Londen (GMT zomertijd, GMT+01:00)

21

Amsterdam (Europese zomertijd, GMT+02:00)

22

Parijs (Europese zomertijd, GMT+02:00)

23

Berlijn (Europese zomertijd, GMT+02:00)

25
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Tijdzone

Waarde

Athene (Griekse zomertijd, GMT+03:00)

26

Caïro (Egyptische tijd, GMT+02:00)

28

Pretoria (Zuid-Afrikaanse tijd, GMT+02:00)

29

Helsinki (Noord-Europese zomertijd, GMT+03:00)

30

Tel Aviv (Israëlische tijd, GMT+03:00)

31

Riyadh (Saudi-Arabische tijd, GMT+03:00)

32

Moskou (Russische tijd, GMT+04:00)

33

Nairobi (Nairobische tijd, GMT+03:00)

34

Teheran (Iraanse tijd, GMT+04:30)

35

Abu Dhabi, Masqat (Arabische tijd, GMT+04:00)

36

Baku (Baku tijd, GMT+05:00)

37

Kabul (Afghaanse tijd, GMT+04:30)

38

Jekaterinenburg (West-Aziatische tijd, GMT+06:00) 39
Islamabad (West-Aziatische tijd, GMT+05:00)

40

Mumbai (Indiase tijd, GMT+05:30)

41

Colombo (Colombo tijd, GMT+05:30)

42

Alma-Ata (Centraal-Aziatische tijd, GMT+06:00)

43

Bangkok (Bangkokse tijd, GMT+07:00)

44

Peking (Chinese tijd, GMT+08:00)

45

Perth (West-Australische tijd, GMT+08:00)

46

Singapore (Singapore Time, GMT+08:00)

47

Taipei (Taipese tijd, GMT+08:00)

48

Tokio (Japanse tijd, GMT+09:00)

49

Seoul (Koreaanse tijd, GMT+09:00)

50

Jakoetsk (Jakoetskische tijd, GMT+10:00)

51

Adelaide (Centraal-Australische standaardtijd,
GMT+09:30)

52

Darwin (Centraal-Australische tijd, GMT+09:30)

53

Brisbane (Oost-Australische tijd, GMT+10:00)

54

Sydney (Oost-Australische standaardtijd,
GMT+10:00)

55
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Tijdzone

Waarde

Guam (West-Pacifische tijd, GMT+10:00)

56

Hobart (Tasmaanse standaardtijd, GMT+10:00)

57

Vladivostok (Vladivostokse tijd, GMT+11:00)

58

Salomonseilanden (Centraal-Pacifische tijd,
GMT+11:00)

59

Wellington (Nieuw-Zeelandse standaardtijd,
GMT+12:00)

60

Fiji (Fijische tijd, GMT+12:00)

61

Stockholm (Zweedse zomertijd, GMT+02:00)

130

Tijuana (Mexico Pacific Daylight Time, GMT-07:00) 131
Chihuahua (Mexico Mountain Daylight Time,
GMT-06:00)

132

Caracas ( Zuid-Amerikaanse westerse tijd,
GMT-04:30)

133

Kuala Lumpur (Maleise tijd, GMT+08:00)

134

Recife ( Zuid-Amerikaanse oosterse tijd, GMT-03:00) 135
Casablanca (Morokkaanse Daylight Time,
GMT+01:00)

136

Tegucigalpa (Hondurese tijd, GMT-06:00)

137

Nuuk (Groenlandse Daylight Time, GMT-02:00)

138

Amman (Jordaanse Daylight Time, GMT+03:00)

139

Istanbul (Oost-Europese zomertijd, GMT+03:00)

140

Kathmandu (Nepalese tijd, GMT+05:45)

141

Rome (Europese zomertijd, GMT+02:00)

142

West-Afrika (West-Afrikaanse tijd, GMT+01:00)

143

Madrid (Europese zomertijd, GMT+02:00)

144

Landwaarden
De volgende tabel geeft de waarden voor het attribuut Land.
Land

Waarde

Afghanistan

93

Albanië

355
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Land

Waarde

Algerije

213

Amerikaans-Samoa

1684

Andorra

376

Angola

244

Anguilla

1264

Antarctica

672_1

Antigua (inclusief Barbuda)

1268

Argentinië

54

Armenië

374

Aruba

297

Ascension Eilanden

247

Australië

61

Oostenrijk

43

Azerbeidzjan

994

Bahama's

1242

Bahrein

973

Bangladesh

880

Barbados

1246

Wit-Rusland

375

België

32

Belize

501

Benin

229

Bermuda

1441

Bhutan

975

Bolivia

591

Bosnië-Herzegovina

387

Botswana

267

Brazilië

55

Britse Maagdeneilanden

1284

Brunei

673

Bulgarije

359
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Land

Waarde

Burkina Faso

226

Burundi

257

Cambodja

855

Kameroen

237

Canada

1_1

Kaapverdische Eilanden

238

Kaaimaneilanden

1_9

Centraal-Afrikaanse Republiek

236

Republiek Tsjaad

235

Chili

56

China

86

Colombia

57

Comoros

269_1

Cookeilanden

682

Costa Rica

506

Kroatië

385

Cuba

53

Cyprus

357

Tsjechië

420

Denemarken

45

Diego Garcia

246

Djibouti

253

Dominica

1767

Dominicaanse Republiek

1809

Ecuador

593

Egypte buiten Caïro

20

El Salvador

503

Equatoriaal-Guinea

240

Eritrea

291

Estland

372

Ethiopië

251
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Land

Waarde

Faeröer Eilanden

298

Falklandeilanden

500

Fiji-eilanden

679

Finland

358

Frankrijk

33

Franse departementen (Indische Oceaan)

262

Frans-Guyana

594

Frans-Polynesië

689

Gabonese Republiek

241

Gambia

220

Georgië

995

Duitsland

49

Ghana

233

Gibraltar

350

Griekenland

30

Groenland

299

Grenada

1473

Guadeloupe

590

Guantanamo ( Amerikaanse marinebasis)

53_1

Guatemala

502

Guinee

224

Guinee-Bissau

245

Guyana

592

Haïti

509

Honduras

504

Hongkong

852

Hongarije

36

IJsland

354

India

91

Indonesië

62

Iran

98
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Land

Waarde

Irak

964

Ierland

353

Israël

972

Italië

39_1

Ivoorkust

225

Jamaica

1876

Japan

81

Jordanië

962

Kazachstan

7_1

Kenia

254

Kiribati

686

Noord-Korea

850

Zuid-Korea

82

Koeweit

965

Kirgizië

996

Laos

856

Letland

371

Libanon

961

Lesotho

266

Liberia

231

Libië

218

Liechtenstein

423

Litouwen

370

Luxemburg

352

Macao

853

Macedonië

389

Madagaskar

261

Malawi

265

Maleisië

60

Maldiven

960

Mali

223
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Land

Waarde

Malta

356

Marshalleilanden

692

Mauritanië

222

Mauritius

230

Mayotte-eilanden

269

Mexico

52

Micronesië

691

Moldavië

373

Monaco

377

Mongolië

976

Montserrat

1664

Marokko

212

Mozambique

258

Myanmar

95

Namibië

264

Nauru

674

Nepal

977

Nederland

31

Nederlandse Antillen

599_2

Nieuw-Caledonië

687

Nieuw-Zeeland

64

Nicaragua

505

Niger

227

Niue

683

Norfolk Eiland

672

Noordelijke Marianen

1670

Noorwegen

47

Oman

968

Pakistan

92

Palau

680

Panama

507
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Land

Waarde

Papoea-Nieuw-Guinea

675

Paraguay

595

Peru

51

Filipijnen

63

Polen

48

Portugal

351

Puerto Rico

1787

Qatar

974

Roemenië

40

Rusland

7

Rwanda

250

San Marino

378

Sao Tomé

239

Saoedi-Arabië

966

Republiek Senegal

221

Servië

381

Seychellen

248

Sierra Leone

232

Singapore

65

Slowakije

421

Slovenië

386

Salomonseilanden

677

Somalië

252

Zuid-Afrika

27

Spanje

34

Sri Lanka

94

Sint-Helena

290

Saint Kitts en Nevis

1869

Saint Lucia

1758

Saint-Pierre en Miquelon

508

Saint Vincent

1784
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Land

Waarde

Soedan

249

Suriname

597

Swaziland

268

Zweden

46

Zwitserland

41

Syrië

963

Taiwan

886

Tadzjikistan

992

Tanzania

255

Thailand

66

Togo

228

Tonga-eilanden

676

Trinidad en Tobago

1868

Tunesië

216

Turkije

90

Turkmenistan

993

Turks- en Caicoseilanden

1649

Tuvalu

688

Oeganda

256

Oekraïne

380

Verenigde Arabische Emiraten

971

Verenigd Koninkrijk

41

Verenigde Staten van Amerika

1

Uruguay

598

Oezbekistan

998

Vanuatu

678

Vaticaanstad

39

Venezuela

58

Vietnam

84

Wallis- en Futuna-eilanden

681

West-Samoa

685
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Land

Waarde

Jemen

967

Zambia

260

Zimbabwe

263

Regiowaarden
De volgende tabel bevat de waarden voor het regiokenmerk.
Regio

Waarde

Verenigde Staten

2

Australië

3

Canada

4

Frans Canada

5

China

6

Frankrijk

7

Duitsland

8

Hongkong

9

Italië

10

Japan

11

Korea

12

Nieuw-Zeeland

13

Spanje

14

Zwitserland

16

Taiwan

17

Verenigd Koninkrijk

18

Mexico

19

Argentinië

20

Chili

21

Colombia

22

Venezuela

23

Brazilië

24

Portugal

25

België

26
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Regio

Waarde

Nederland

27

Rusland

28

India

29

Taalwaarden
De volgende tabel geeft de waarden voor het attribuut Taal.
TAAL

Waarde

Spaans (Castiliaans)

11

Nederlands

14

DUTCHNE correction

1

Frans

7

Duits

9

Italiaans

10

Japans

5

Koreaans

6

Latijns-Amerikaans Spaans

12

Portugees

15

Russisch

16

Vereenvoudigd Chinees

3

Traditioneel Chinees

4
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Vergaderingsopnamen
Opnamen van vergaderingen nemen ruimte op uw opslagserver in beslag. Dit gedeelte beschrijft de drempels
voor opslagservers, de alarmen, het verbruik van opslagserverruimte door vergaderingsopnamen en de
procedure voor het wissen van oude opnamen.
• Over Vergaderingsopnamen, pagina 179
• Aanbevolen opslag voor back-upbestanden, pagina 180

Over Vergaderingsopnamen
U kunt een opslagserver met elke capaciteit configureren. Het aantal opnamen van WebEx-vergaderingen dat
u kunt opslaan, is afhankelijk van de hoeveelheid opslagruimte die u configureert. Als uw organisatie vereist
dat u de opnamen langer dan zes maanden bewaart, moet u periodiek opgeslagen opnamen op andere media
archiveren.
In de volgende tabel staat een algemene schatting van de opslagruimte die nodig is voor één uur aan
vergaderingsopnamen. Gebruik deze waarden om te schatten hoeveel opslagruimte is vereist voor zes maanden
aan vergaderingsopnamen.

Opmerking

Inhoud van vergadering

Geschatte hoeveelheid vereiste opslagruimte voor één uur aan
vergaderingsopnamen

Toepassingen delen

36 MB

Spraak

30 MB

180p-video

104 MB

360p-video

337 MB

Webcamvideo's worden opgeslagen met de oorspronkelijke resolutie van de vergaderingsopname. Wanneer
de opname echter wordt afgespeeld, wordt de videoresolutie beperkt tot 180p.
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Uw systeem voert twee taken uit ter behoud van de opnameruimte:
• Na zes maanden verwijdert het opnamen die door uw gebruikers voor verwijderen zijn gemarkeerd.
• Het verwijdert opnamen die voor verwijderen zijn gemarkeerd vóór het verstrijken van deze zes maanden
als uw opnamen gedurende drie maanden een bepaalde drempel overschrijden.
Wanneer een gebruiker een opname verwijdert, is deze niet langer beschikbaar vanuit de gebruikersinterface
maar wordt deze gedurende zes maanden in opslag gehouden. U kunt de opslagserver dus benaderen om de
opnamen te kopiëren of hier back-ups van te maken. Dit betekent ook dat u de opnamebestanden kunt blijven
gebruiken tot zes maanden nadat deze door de gebruiker voor verwijderen zijn gemarkeerd. U moet echter
wel contact opnemen met het Cisco Technical Assistance Center (TAC) om de opname op te halen.
U kunt ermee beginnen om 1 TB aan opslagruimte te reserveren voor het opslaan van zes maanden aan
vergaderingsopnamen. Als de opnamen in uw systeem na drie maanden echter meer dan 75 procent van de
toegewezen ruimte in beslag nemen, verwijdert het systeem automatisch de eerste tien bestanden die door de
gebruiker voor verwijderen zijn gemarkeerd.
Voorbeeld: als een gebruiker vandaag twee bestanden verwijdert, morgen vijf bestanden en overmorgen nog
eens negen bestanden, en het opslagverbruik overschrijdt na drie maanden de limiet van 75%, verwijdert het
systeem de eerste twee bestanden vandaag, de volgende vijf bestanden morgen en vervolgens de eerste drie
bestanden overmorgen.

Opmerking

Als een gebruiker per ongeluk een opname van de pagina met Cisco WebEx Meeting-opnamen verwijdert,
maar de opname is opgeslagen op de NFS-opslagserver (Network File System), neemt u contact op met
het Cisco Technical Assistance Center (TAC) voor ondersteuning bij het herstellen van de opname.

Aanbevolen opslag voor back-upbestanden
Back-upbestanden van Cisco WebEx Meetings Server
De algemene aanbeveling voor de hoeveelheid opslagruimte die is vereist voor systeemback-ups,
vergaderingsopnamen niet inbegrepen, is ten minste 900 MB of voldoende ruimte voor maximaal drie
back-upbestanden. Oudere back-upbestanden worden automatisch opgeschoond en alleen de meest recente
back-up wordt opgeslagen.
Houd de volgende overwegingen in gedachten bij het bepalen van de opslagruimte die is vereist voor back-ups:
• Het aantal gebruikers
• Het gemiddeld aantal vergaderingen dat elke dag wordt gehouden
• De grootte van uw database, die in de loop van de tijd groter wordt
• Bij HA-implementaties kan het transactiejournaaltransport vertragingen vertonen als gevolg van
netwerklatentie of een hoge systeembelasting tijdens de replicatie van gegevens. Hierdoor kan een
back-upbestand groter worden.
Als u de back-upgrootte op het dashboard controleert, worden vereisten bij benadering weergegeven voor
opslaggrootte. Zorg dat er voldoende ruimte op de opslagserver is voor ten minste drie keer de geobserveerde
back-upgrootte.
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SNMP MIB's en traps ondersteund
Dit gedeelte beschrijft de beschikbare MIB's in uw systeem. Wanneer u toegang tot uw MIB-data hebt, maakt
u aanvullende MIB's zichtbaar die niet in dit gedeelte worden genoemd. De aanvullende MIB's die u door
het proces zichtbaar maakt, worden hoofdzakelijk gebruikt voor zaken als beheer tussen virtuele machines.
Cisco ondersteunt geen SNMP-monitoring van klantzijde die van deze MIB's gebruik maakt. Ook is er geen
enkele garantie dat deze MIB's in toekomstige releases van Cisco WebEx Meetings Server zullen worden
gebruikt.
• Ondersteunde SNMP MIB's, pagina 181
• Ondersteunde SNMP-traps, pagina 189

Ondersteunde SNMP MIB's
In de volgende gedeelten worden de door Cisco WebEx Meetings Server ondersteunde SNMP MIB's
beschreven.
Systeeminformatie voor WebEx Meetings Server
OBJECT

Type

cwCommSystemVersion tekenreeks

Lees-/ schrijfrechten

OID

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.1.1 Dit object toont de versie
van het WebEx-systeem.

cwCommSystemObjectID AutonomousType RO

Beschrijving

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.1.2 Dit object toont de
sysObjectID die in
SNMPv2-MIB is
gedefinieerd.
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CPU-gerelateerde MIB's
OBJECT

Type

Lees-/
schrijfrechten

OID

cwCommCPUTotalUsage

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.1 Dit object toont
het totale
CPU-gebruik in
procenten van
een
hostcomponent.
Het percentage
totaal
CPU-gebruik
omvat het
CPU-gebruik
door gebruikers,
het
CPU-gebruik
door het
systeem en het
CPU-gebruik
door Nice. De
CPU-tijd door
gebruikers: de
CPU-tijd die is
besteed aan de
gebruikersruimte.
De CPU-tijd
van het systeem:
de CPU-tijd die
is besteed aan
de kernelruimte.
De CPU-tijd
voor Nice: de
CPU-tijd die is
besteed aan
processen met
een lage
prioriteit.
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OBJECT

Type

Lees-/
schrijfrechten

OID

Beschrijving

cwCommCPUUsageWindow

Gauge32

RW

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.2 Dit object
bepaalt hoe lang
(in seconden) er
wordt gewacht
voordat een
melding wordt
verzonden (trap)
nadat een
CPU-gebruiksdrempel
is overschreden.
De melding
wordt alleen
verzonden
wanneer het
CPU-gebruik
een
drempelniveau
overschrijdt
(normaal/laag/hoog).
Het nieuwe
drempelniveau
blijft behouden
voor de duur die
in dit venster is
gedefinieerd.

cwCommCPUTotalNumber

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.3 Dit object toont
het totale aantal
CPU's in het
systeem.

cwCommCPUUsageTable

N.v.t.

Niet toegankelijk .1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4 Een lijst met
CPU-gebruiksregistratie
voor het
apparaat.

cwCommCPUIndex

Unsigned32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.1 Dit object
identificeert een
CPU in de tabel
op unieke wijze.
Elke CPU heeft
zijn eigen
gebruik en
afgeleide
waarden.
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OBJECT

Type

Lees-/
schrijfrechten

OID

cwCommCPUName

tekenreeks

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.2 Dit object toont
de CPU-naam.
Bijvoorbeeld
Intel® Xeon™
CPU 3,00 GHz.

cwCommCPUUsage

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.3 Dit object toont
het percentage
van het totale
aantal gebruikte
CPU-bronnen.
Doorgaans
wordt de
CPU-capaciteit
gemeten in
GHz. Aangezien
GHz te groot is
voor het meten
van bepaalde
CPU-gebruikscategorieën,
wordt KHz als
maateenheid
gebruikt. De
systeemsnelheid
(in KHz) wordt
vermenigvuldigd
met de breuk
van elk
CPU-gedeelte
(bijvoorbeeld
niet-actief, Nice,
gebruiker) om
de CPU-KHz
voor elke
categorie te
verkrijgen. Voor
alle
onderstaande
CPU-categorieën
wordt de
eenheid KHz
gebruikt.

cwCommCPUUsageUser

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.4 Dit object toont
de
CPU-capaciteit
in de
gebruikersmodus.
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OBJECT

Type

Lees-/
schrijfrechten

OID

Beschrijving

cwCommCPUUsageNice

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.5 Dit object toont
de
CPU-capaciteit
voor processen
met een lage
prioriteit. Het
programma
Nice is te
vinden op
UNIX en Linux.
Het is direct
gekoppeld aan
een
kernelaanroep
met dezelfde
naam. Nice
wordt gebruikt
om een
hulpprogramma
of shellscript
met een
bepaalde
prioriteit op te
roepen, zodat
het proces meer
of minder
CPU-tijd krijgt
dan andere
processen.

cwCommCPUUsageSystem

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.6 Dit object toont
de
CPU-capaciteit
in de
kernelmodus.

cwCommCPUUsageIdle

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.7 Dit object toont
de
CPU-capaciteit
in de inactieve
status.
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OBJECT

Type

Lees-/
schrijfrechten

OID

cwCommCPUUsageIOWait

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.8 Dit object toont
de
CPU-capaciteit
die wordt
gebruikt tijdens
het wachten
totdat de
schijf-I/O is
voltooid.

cwCommCPUUsageIRQ

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.9 Dit object toont
de
CPU-capaciteit
die wordt
gebruikt bij het
afhandelen van
een
onderbrekingsverzoek.

cwCommCPUUsageSoftIRQ

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.10 Dit object toont
de
CPU-capaciteit
die wordt
gebruikt bij het
afhandelen van
een
softwareonderbrekingsverzoek.

cwCommCPUUsageSteal

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.11 Dit object toont
de the
CPU-capaciteit
die wordt
gebruikt voor
andere taken
binnen een
gevirtualiseerde
omgeving.

cwCommCPUUsageCapacitySubTotal Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.4.1.12 Dit object toont
de huidige totale
CPU-capaciteit.
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OBJECT

Type

cwCommCPUMonitoringStatus tekenreeks

Lees-/
schrijfrechten

OID

Beschrijving

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.5 Dit object toont
de
bewakingsstatus
van de
CPU-bronnen:
• gesloten
(0)—Bron
niet
beschikbaar.
• open
(1)—Bron
is
beschikbaar.

cwCommCPUCapacityTotal

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.1.6 Dit object toont
de algehele
CPU-capaciteit.

Geheugeninformatie voor WebEx Meetings Server
OBJECT

Type

Lees-/
schrijfrechten

OID

Beschrijving

cwCommMEMUsage

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.2.1 Dit object toont het
fysieke geheugengebruik
van de virtuele machine.

cwCommMEMMonitoringStatus tekenreeks RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.2.2 Dit object toont de
bewakingsstatus van de
geheugenbron:
• gesloten
(0)—Bron niet
beschikbaar.
• open (1)—Bron is
beschikbaar.

cwCommMEMTotal

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.2.3 Dit object toont de totale
fysieke geheugengrootte
(in KB) van de host.
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OBJECT

Type

Lees-/
schrijfrechten

OID

cwCommMEMSwapUsage

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.3.1 Dit object toont het
fysieke geheugengebruik
(in procenten) en het
swapgeheugengebruik
van de host.

cwCommMEMSwapMonitoringStatus tekenreeks RO

Beschrijving

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.3.2 Dit object toont de
bewakingsstatus van
geheugen en
swap-geheugen.
• gesloten (0)-De
status van het
geheugen en het
swapgeheugen is
beschikbaar.
• open (1)-De status
van het geheugen
en het
swapgeheugen is
niet beschikbaar.

Schijfgebruik
OBJECT

Type

Lees-/
schrijfrechten

OID

cwCommDiskUsageCount

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.1 Dit object toont
hoeveel
schijven
(bijvoorbeeld
lokale schijf,
externe schijf,
schijf voor
vergaderopnamen)
beschikbaar zijn
in het systeem.

cwCommDiskUsageIndex

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.2.1.1 Dit object is een
index van
vermeldingen in
de tabel die
algemene
beheergegevens
bevatten voor
het
schijfgebruik.
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OBJECT

Type

Lees-/
schrijfrechten

OID

Beschrijving

cwCommDiskPartitionName

tekenreeks

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.2.1.2 Dit object toont
de
schijfpartitienaam.
Bijvoorbeeld:
de partitie /opt
of /dev.

cwCommDiskUsage

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.2.1.3 Dit object toont
het huidige
schijfgebruik (in
procenten) op
de host.

cwCommDiskTotal

Gauge32

RO

.1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.2.1.4 Dit object toont
de totale
schijfruimte (in
MB) van deze
host.

cwCommDiskMonitoringStatus

tekenreeks

RO

1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.5.3 Dit object toont
de
bewakingsstatus
van de
schijfbronnen.
• gesloten
(0)-De
status van
het
schijfgebruik
is niet
beschikbaar.
• open
(1)-De
status van
het
schijfgebruik
is
beschikbaar.

Ondersteunde SNMP-traps
In de volgende gedeelten worden de door Cisco WebEx Meetings Server ondersteunde SNMP-traps beschreven.
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Meldingsgebeurtenissen
De volgende meldingsgebeurtenissen worden ondersteund.
Naam

OID

Beschrijving

cwCommSystemResourceUsageNormalEvent .1.3.6.1.4.1.9.9.809.0.1 Deze melding geeft aan dat een bepaald
systeembrongebruik wordt gewijzigd naar
de normale status. Het systeem kan deze
melding verzenden wanneer het volgende
zich voordoet:
1 De cwCommCPUUsage-waarde van
een CPU wordt gewijzigd in een
waarde die lager is dan de waarde van
de vooraf gedefinieerde lage
CPU-drempel (CPU Minor Threshold).
2 De cwCommMEMUsage-waarde
wordt gewijzigd in een waarde die
lager is dan de waarde van de vooraf
gedefinieerde lage geheugendrempel
(MEM Minor Threshold).
3 De cwCommMEMSwapUsage-waarde
wordt gewijzigd in een waarde die
lager is dan de waarde van de vooraf
gedefinieerde lage drempel voor
geheugenswap (MEM Swap Minor
Threshold).
4 De cwCommFileUsage-waarde wordt
gewijzigd in een waarde die lager is
dan de waarde van de vooraf
gedefinieerde lage bestandsdrempel
(File Minor Threshold).
5 De cwCommDiskUsage-waarde van
een schijf wordt gewijzigd in een
waarde die lager is dan de waarde van
de vooraf gedefinieerde lage
schijfdrempel (Disk Minor Threshold).
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Naam

OID

Beschrijving

cwCommSystemResourceUsageMinorEvent .1.3.6.1.4.1.9.9.809.0.2
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Naam

OID

Beschrijving
Deze melding geeft aan dat een bepaald
systeembrongebruik wordt gewijzigd naar
de lage status. Het systeem kan deze
melding verzenden wanneer het volgende
zich voordoet:
1 De cwCommCPUUsage-waarde van
een CPU wordt gewijzigd in een
waarde die hoger is dan of gelijk is aan
de vooraf gedefinieerde lage
CPU-drempel (CPU Minor Threshold)
en die lager is dan de waarde voor
cwCommCPUMajorThreshold.
2 De cwCommMEMUsage-waarde
wordt gewijzigd in een waarde die
hoger is dan of gelijk is aan de waarde
van de vooraf gedefinieerde lage
geheugendrempel (MEM Minor
Threshold) en die lager is dan de
waarde van de vooraf gedefinieerde
hoge geheugendrempel (MEM Major
Threshold).
3 De cwCommMEMSwapUsage-waarde
wordt gewijzigd in een waarde die
hoger is dan of gelijk is aan de waarde
van de vooraf gedefinieerde lage
drempel voor geheugenswap (MEM
Swap Minor Threshold) en die lager
is dan de waarde van de vooraf
gedefinieerde hoge drempel voor
geheugenswap (MEM Swap Major
Threshold).
4 De cwCommFileUsage-waarde wordt
gewijzigd in een waarde die hoger is
dan of gelijk is aan de waarde van de
vooraf gedefinieerde lage
bestandsdrempel (File Minor
Threshold) en die lager is dan de
waarde van de vooraf gedefinieerde
hoge bestandsdrempel (File Major
Threshold).
5 De cwCommDiskUsage-waarde van
een schijf wordt gewijzigd in een
waarde die hoger is dan of gelijk is aan
de waarde van de vooraf gedefinieerde
lage schijfdrempel (Disk Minor
Threshold) en die lager is dan de
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Naam

OID

Beschrijving
waarde van de vooraf gedefinieerde
hoge schijfdrempel (Disk Major
Threshold).
De melding voor een lage drempelwaarde
betekent dat er enkele problemen met het
systeem zijn die door de systeembeheerder
moeten worden opgelost.
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Naam

OID

Beschrijving

cwCommSystemResourceUsageMinorEvent .1.3.6.1.4.1.9.9.809.0.3 Deze melding geeft aan dat een bepaald
systeembrongebruik wordt gewijzigd naar
de hoge status. Het systeem kan deze
melding verzenden wanneer het volgende
zich voordoet:
1 De cwCommCPUUsage-waarde van
een CPU wordt gewijzigd in een
waarde die hoger is dan of gelijk is aan
de waarde van de vooraf gedefinieerde
hoge CPU-drempel (CPU Major
Threshold).
2 De cwCommMEMUsage-waarde
wordt gewijzigd in een waarde die
hoger is dan of gelijk is aan de waarde
van de vooraf gedefinieerde hoge
geheugendrempel (MEM Major
Threshold).
3 De cwCommMEMSwapUsage-waarde
wordt gewijzigd in een waarde die
hoger is dan of gelijk is aan de waarde
van de vooraf gedefinieerde hoge
drempel voor geheugenswap (MEM
Swap Major Threshold).
4 De cwCommFileUsage-waarde wordt
gewijzigd in een waarde die hoger is
dan of gelijk is aan de waarde van de
vooraf gedefinieerde hoge
bestandsdrempel (File Major
Threshold).
5 De cwCommDiskUsage-waarde van
een schijf wordt gewijzigd in een
waarde die hoger is dan of gelijk is aan
de waarde van de vooraf gedefinieerde
hoge schijfdrempel (Disk Major
Threshold).
De melding voor een hoge drempelwaarde
betekent dat de systeemstatus kritiek is en
dat de systeembeheerder onmiddellijk
actie moet ondernemen.

Trapgegevens
De volgende trapgegevens worden ondersteund. Stel uw MIB-filter zodanig in dat alleen de hieronder
beschreven traps worden ontvangen.
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Naam

OID

Tekstconventie

Beschrijving

cwCommNotificationHostAddressType .1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.4.1 InetAddressType

Dit object representeert het
type netwerkadres dat
beschikbaar wordt
gemaakt via
cwCommNotificationHostAddress.

cwCommNotificationHostAddress .1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.4.2 InetAddress

Dit object toont het
IP-adres van de host dat
met de melding wordt
verzonden.

cwCommNotificationResName .1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.4.3 CiscoWebExCommSysRes Dit object toont de
systeembronnaam die met
de melding wordt
verzonden. Het geeft aan
dat de benoemde
systeembron te veel vooraf
gedefinieerde
waarschuwingsniveaus
heeft.
0.
cwCommTtoalCPUUsage
1. cwCommMemUsage
2.
cwCommMemSwapUsage
3. open
bestandsbeschrijving (geen
MIB-gegevens)
4. een van de
cwCommDiskTotal
cwCommNotificationResValue .1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.4.4 Unsigned32

Dit object toont de
procentuele waarde voor
het systeembrongebruik
voor de melding.

cwCommNotificationSeqNum .1.3.6.1.4.1.9.9.809.1.2.4.5 Counter32

Dit object toont het
reeksnummer. Dit wordt
gebruikt om de volgorde
van de meldingen bij te
houden.
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Systeemvereisten voor gebruikers
De systeemvereisten voor eindgebruikers voor het hosten en deelnemen aan vergaderingen.
• Algemene pc-systeemvereisten, pagina 197
• Windows-besturingssysteemvereisten, pagina 198
• Mac-besturingssysteemvereisten, pagina 201
• Besturingssysteemvereisten voor mobiele apparaten, pagina 201
• Compatibiliteitsmatrix voor Cisco WebEx Meetings-toepassing en -productiviteitstools, pagina 202

Algemene pc-systeemvereisten
De Cisco WebEx Meeting Server-systeemvereisten (CWMS) die gelden voor browsers en besturingssystemen.
Client- en browservereisten
• JavaScript en cookies ingeschakeld
• Java 6 of Java 7 ingeschakeld (voor webbrowsers die ondersteuning bieden voor Java)
• Cisco WebEx-plug-ins ingeschakeld voor Chrome 32 en later en Firefox 27 en later
• Invoegtoepassingen ingeschakeld in Safari
• Active X ingeschakeld en gedeblokkeerd voor Microsoft Internet Explorer (aanbevolen)
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Opmerking

Vanwege beleidswijzigingen van Google en Mozilla, geldig vanaf Chrome 32 en Firefox 27, moeten
gebruikers de WebEx-invoegtoepassing mogelijk handmatig inschakelen wanneer ze deze browsers
gebruiken21om deel te nemen aan een WebEx-vergadering of om een WebEx-opname af te spelen. Meer
informatie en instructies vindt u op https://support.webex.com/webex/meetings/en_US/
chrome-firefox-join-faq.htm.
Als een client een andere browser gebruikt dan de gespecificeerde versies van Chrome en Firefox en Java
is ingeschakeld, wordt de Cisco WebEx Meetings-toepassing automatisch naar het clientsysteem gedownload
wanneer u de client voor de eerste keer een vergadering start of eraan deelneemt. We raden u aan alle
clients de opdracht te geven om de meest recent update voor uw versie van Java te installeren.

SSL- en TLS-vereisten
Configureer Internetinstellingen op alle gebruikerscomputers voor het gebruik van SSL- en TLS-encryptie.
Voorbeeld voor een Windows-pc:
• Selecteer Bedieningspaneel > Internetopties > Geavanceerd > Beveiliging > SSL 3.0 gebruiken.
Wij adviseren u deze optie te selecteren voor een maximale compatibiliteit.
• Selecteer Bedieningspaneel > Internetopties > Geavanceerd > Beveiliging > TLS 1.0 gebruiken en
TLS 1.2 gebruiken. We raden u aan beide opties te selecteren voor maximale compatibiliteit, maar u
moet minstens TLS 1.0 gebruiken selecteren.
Als uw gebruikers plannen om vergaderingen te hosten voor gasten (bijvoorbeeld mensen die niet werken
voor uw bedrijf) moet u uw gastgebruikers informeren dat ze handmatig hun besturingssysteem en browser
moeten bijwerken, zodat SSL en TLS worden ondersteund, voordat ze kunnen deelnemen aan uw vergaderingen.
Als ze deze stappen niet uitvoeren, zullen ze compatibiliteitsproblemen ondervinden. Wij adviseren dat u de
bovenstaande instructies in uw uitnodigingen voor een vergadering opneemt. U kunt dit doen door de
desbetreffende vergaderingsuitnodigingen beschikbaar op uw Beheersite te bewerken in Instellingen > E-mail
> Sjablonen..

Windows-besturingssysteemvereisten
Ondersteunde Windows-besturingssystemen
• Windows Vista (32-bits/64-bits)
• Windows 7 (32-bits/64-bits)
• Windows 8 (32-bits/64-bits)
• Windows 8.1 (32-bits/64-bits)
Windows-hardwarevereisten
Intel Core 2 Duo- of AMD-processor van 2,XX GHz of beter.
Er wordt minimaal 2 GB RAM aanbevolen.
21 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.
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Geteste browsers voor Windows
• Internet Explorer: 8 - 11 (32-bits/64-bits)

Opmerking

IE 11 is alleen getest op Windows 7 SP1 en Windows 8.1

• Mozilla Firefox: 10 - 32
• Google Chrome: 23 - 37
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
In de volgende tabel staat welke versies van Microsoft Outlook op welke besturingsystemen worden
ondersteund.
Microsoft
Outlook-versie
(client/
Exchange-server)

Windows XP SP3

Vista

Windows 7

Windows 8 (alleen
bureaubladmodus)

Outlook 2007/
Exchange 2007

J

J

J

N

Outlook 2010
J
(32-bits)/ Exchange
2007

J

J

J

Outlook 2010
J
(32-bits)/ Exchange
2010

J

J

J

Outlook 2010
J
(64-bits)/ Exchange
2007

J

J

J

Outlook 2010
J
(64-bits)/ Exchange
2010

J

J

J

Outlook 2013/
Exchange 2010

N

N

J

J

Outlook 2010/
Hosted Exchange
365

N

N

J

J

Outlook 2013/
Exchange 2013

N

N

J

J
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Microsoft
Outlook-versie
(client/
Exchange-server)

Windows XP SP3

Vista

Windows 7

Windows 8 (alleen
bureaubladmodus)

Outlook 2013/
Hosted Exchange
365

N

N

J

J

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 op welke besturingssystemen
worden ondersteund.
Versie van chatclient

Windows XP SP3

Windows 7

Windows 8

Communicator 2007

J

J

J

Communicator 2007 R2

J

J

J

Lync 2010 (32-bits)

N

J

J

Lync 2013 (32-bits)

N

J

J

Cisco Jabber voor Windows-integratie
• Cisco Jabber voor Windows 9.2.6
• Cisco Jabber voor Windows 9.6.1
• Cisco Jabber voor Windows 9.7
• Cisco Jabber voor Windows 10.5
• Ondersteunt Cisco WebEx Meetings Server met LDAP-/Active Directory-integratie.

Beperking

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.
Niet alle versies of platformen van Cisco Jabber ondersteunen de integratie met Cisco WebEx Meetings Server.
(Bijvoorbeeld cloudgebaseerde Jabber en WebEx Communicator.) 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.
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Mac-besturingssysteemvereisten
Ondersteunde Mac-besturingssystemen
• Mac OS X 10.6 Snow Leopard
• Mac OS X 10.7 Lion
• Mac OS X 10.8 Mountain Lion
• Mac OS X 10.9 Mavericks
Mac-hardwarevereisten
2,0 GHz of een hoger CPU.
Er wordt minimaal 512 MB RAM aanbevolen.
Geteste Mac-browsers
• Mozilla Firefox: 10 - 32
• Apple Safari: 6 en 7
• Google Chrome: 23 - 37
Cisco Jabber voor Mac-integratie
De volgende Cisco Jabber voor Mac-integraties worden ondersteund voor Cisco WebEx Meetings Server-sites
die zijn geconfigureerd voor SAML 2.0 voor eenmalig aanmelden (SSO) of LDAP/Active Directory.
• Cisco Jabber voor Mac 10.5 biedt ondersteuning voor integratie met Cisco WebEx Meetings Server
versie 2.5 en later
• Cisco Jabber voor Mac 9.6 biedt ondersteuning voor integratie met Cisco WebEx Meetings Server versie
2.0 en later

Besturingssysteemvereisten voor mobiele apparaten
Wanneer u de Cisco WebEx-toepassing handmatig hebt gedownload naar iOS of Android en u de mobiele
WebEx-functie hebt ingeschakeld, kan de toepassing worden gebruikt om deel te nemen aan een vergadering
of om er een te starten. Gebruikers kunnen Cisco WebEx ook op een mobiel apparaat openen via een browser,
maar dan kan dezelfde optimale gebruikerservaring mogelijk niet worden geboden.
Cisco WebEx Meeting Server versie 2.0 en hoger biedt ondersteuning voor:
• Apple iPhones en iPads met iOS 6.0 en later.
• Mobiele Android-apparaten met Android 2.1 en later.
• Jabber voor iPhones en voor Android 9.6 en later.
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Opmerking

U kunt geen opnamen afspelen op een mobiel apparaat. Als u een vergadering hebt gestart op een mobiel
Android-apparaat, kunt u de opname van een vergadering starten en beheren. Als u een vergadering hebt
gestart op een mobiel iOS-apparaat, kunt u de opname van een vergadering niet starten en beheren op het
iOS-apparaat.

Compatibiliteitsmatrix voor Cisco WebEx Meetings-toepassing
en -productiviteitstools
In de tabel wordt het buildnummer weergegeven voor de downloads van de WebEx Meetings-toepassing en
-productiviteitstools voor elke release van Cisco WebEx Meetings Server.

Opmerking

Wanneer u de pagina's Over van de WebEx-productiviteitstools en de toepassing WebEx Meetings bekijkt,
komen de laatste drie cijfers van de versie-informatie die op deze pagina's worden weergegeven, overeen
met de laatste drie cijfers van de versienummers die de volgende tabel bevat. Zie bijvoorbeeld in het geval
van Cisco WebEx Meetings Server versie 2.0 MR4 de cijfers 407.
Cisco WebEx Meetings
Server versie

ISO-nummer

Cisco
Toepassing Cisco WebEx
22
WebEx-productiviteitstools Meetings

1.5

1.5.1.6

2.80.500.179

27.32.150.179

1.5 HF1

1.5.1.57

2.80.501.52

27.32.151.52

1.5 HF2

1.5.1.65/1.5.1.68

2.80.501.52

27.32.151.52

1.5 HF4

1.5.1.68/1.5.1.69

2.80.501.52

27.32.151.52

1.5 MR1

1.5.1.131

2.80.501.130

27.32.151.130

1.5 MR2

1.5.1.223

2.80.501.223

27.32.151.223

1.5 MR3

1.5.1.323

2.80.501.321

27.32.151.321

1.5 MR4

1.5.1.402/1.5.1.400

2.80.501.401

27.32.151.401

1.5 MR5

1.5.1.503

2.80.501.503

27.32.151.503 (Windows)
orion1.5.MR3.FCS.0.0.503
(Mac)

2.0

2.0.1.2

2.82.0.1713

27.32.200.1713

2.0 MR1

2.0.1.107

2.82.0.1713

27.32.200.1713

2.0 MR2

2.0.1.205

2.82.0.1713

27.32.200.1713
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Cisco WebEx Meetings
Server versie

ISO-nummer

Cisco
Toepassing Cisco WebEx
22
WebEx-productiviteitstools Meetings

2.0 MR3

2.0.1.302

2.82.1.302

27.32.200.302

2.0 MR4

2.0.1.407

2.82.1.407

27.32.200.407
orion2.0.MR4.0.0.407
(MAC OS)

2.0MR5

2.0.1.507

2.80.1.507

27.32.201.507 (Windows)
orion2.0.MR5.0.0.507
(Mac)

22

Gebruikers kunnen meer informatie over Cisco WebEx-productiviteitstools vinden op http://www.webex.com/support/productivity-tools.html.
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