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K A P I T E L  1
Installationsvalgmuligheder

• Om CMR Cloud, side 1

• Eksempel: SIP-websted med Cisco-infrastruktur, side 2

• Eksempel: SIP-websted og Microsoft Skype for Business (eller Lync)-websted, side 2

• Eksempel: SIP og Microsoft Skype for Business (eller Lync) samlet på et websted, side 3

• Valgmuligheder for sikkerhed, side 3

Om CMR Cloud
Deltagere kan deltage i et CMR Cloud møde fra dialogboksen WebEx- webapplikationen, fra en telefon eller
fra en videoenhed. Videoenheder håndterer alle medier (primær video, indhold og lyd) til og fra dialogboksen
WebEx- cloud. Dette medie flyder over IP forhandlet ved at bruge SIP eller H.323 (SIP anbefales). Cisco
TelePresence-infrastruktur kan bruges til opkaldskontrol og passage gennem en firewall, men er ikke
nødvendigt.

dialogboksen WebEx- Tilbyder flere lydvalgmuligheder for dialogboksen WebEx- applikationsbrugere og
telefondeltagere. For CMR Cloud er de tilgængelige valgmuligheder dialogboksen WebEx- Lyd (inklusive
Cloud-tilsluttet lyd) og Telekonference-serviceudbyder (TSP)-lyd, der er blevet verificeret som kompatibel
med CMR Hybrid/CMR Cloud.

Kontakt din Cisco-kontoadministrator for yderligere oplysninger om dialogboksen WebEx- lyd, og få den
seneste liste over verificerede partnere for TSP-lydserviceudbydere.
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Eksempel: SIP-websted med Cisco-infrastruktur
I dette eksempel er virksomhedens videoenheder registreret til Unified CommunicationsManager, med Cisco
Expressway-C og Cisco Expressway-E bruges til sikkert opkald og passage gennem en firewall.

Figur 1: SIP-websted bruger Unified Communications Manager

Andre installationer er også mulige med Cisco TelePresence-infrastruktur, inklusive:

• Cisco VCS Control og Cisco VCS Expressway

Videoenheder registreres til Cisco VCS Control i stedet for til Unified Communications Manager.

• Cisco VCS Control og Cisco VCS Expressway med Unified Communications Manager

Video optages til Cisco VCS Control og Unified Communications Manager (en kombination af de to
ovennævnte modeller).

Eksempel: SIP-websted og Microsoft Skype for Business (eller
Lync)-websted

Microsoft Skype for Business var tidligere kendt som Microsoft Lync. Dette dokument vil for det meste kun
henvise til Skype for Business.

I dette eksempel deltager mødedeltagere i et CMR Cloud møde fra to typer installationer. Kunde A bruger
SIP med Cisco-infrastruktur, inklusive Unified Communications Manager til opkaldskontrol og Cisco
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Expressway til firewall-/NAT-traversal. Kunde C har intet Cisco-infrastrukturudstyr. Skype for Business-servere
ved Kunde C kommunikerer direkte med dialogboksen WebEx- cloud.

Figur 2: SIP-websted og Microsoft Skype for Business-websted

Eksempel: SIP og Microsoft Skype for Business (eller Lync)
samlet på et websted

I dette eksempel har Kunde A Cisco SIP-infrastruktur og -videoenheder samt Skype for Business. Kunde C
har, som tidligere, intet Cisco-infrastrukturudstyr.

Når webstedet kombinerer Skype for Business- og Cisco SIP-klienter, som i tilfældet med Kunde A, gælder
følgende retningslinjer:

• Webstedet bør bruge både en Skype for Business Edge og en Expressway-E Edge.

• Skype for Business-trafik bestemt til WebEx-cloud bør ikke dirigeres gennem Expressway-C
Lync-gatewayen først.

I eksemplet ville Skype for Business Kunde A dirigere trafik til video.kundeA.com via Expressway-C
Lync-gateway, men ville dirigere *.webex.com direkte ud via Lync Edge.

Figur 3: SIP/Skype for Business og Microsoft Skype for Business websted

Valgmuligheder for sikkerhed
For SIP-opkald understøtter CMRCloud enhver kombination af certifikattype, signal, og medie i den følgende
tabel:
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MedieSignalCertifikater

• sRTP

• RTP

• TLS

• TCP

• CA-underskrevne certifikater

• Selvunderskrevne certifikater

Som standard bruger Cisco Expressway (eller Cisco VCS) selvunderskrevne certifikater. For hvert SIP-opkald
forsøger den TLS-signal med fallback til TCP og sRTP med fallback til RTP.

ForH.323-opkald understøtter CMRCloud ikke-sikret H.225-/H.245-signal ogH.235-mediekrypteringsmetoder.

For Skype for Business understøtter CMR Cloud TLS til signal og sRTP til medie.
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K A P I T E L  2
Krav og anbefalinger

• Systemkrav, side 5

• Netværksinfrastruktur, side 7

• Videoenheder, side 8

• Microsoft Skype for Business (eller Lync) Interoperability, side 9

• H.323 Mode, side 10

Systemkrav
Tabel 1: Krav til CMR Cloud installationer

DescriptionKrav

Cisco WebEx Meeting Center webstedet skal køre
med version WBS29 eller senere.

Cisco WebEx Meeting Center

dialogboksen WebEx- tilbyder flere
lydvalgmuligheder for dialogboksen WebEx-
applikationsbrugere og telefondeltagere. For CMR
Cloud er de tilgængelige valgmulighederWebEx-lyd
(inklusive Cloud-tilsluttet lyd) og
telekonference-serviceudbyder (TSP)-lyd, der er
blevet verificeret som kompatibel med CMR
Hybrid/CMR Cloud.

Kontakt din Cisco-kontoadministrator for yderligere
oplysninger om WebEx-lyd, og få den seneste liste
over verificerede TSP-lydleverandørpartnere.

Lyd
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DescriptionKrav

Sørg for, at portrækkevidden for Cisco Expressway-E,
Cisco VCS Expressway eller andre edge
traversal-enheder og firewalls tillader følgende:

• Indgåendemedietrafik fra dialogboksenWebEx-
cloud over UDP til RTP-portrækkevidden
36000-59999

• Indgående SIP-signaltrafik fra dialogboksen
WebEx- cloud over TCP for port 5060, 5061
og 5065

• Indgående H.323-signaltrafik fra dialogboksen
WebEx- cloud over TCP-port 1720 og
portrækkevidde 15000-19999

• Udgåendemedietrafik til dialogboksenWebEx-
cloud over UDP for RTP-portrækkevidde
36000-59999

• Udgående SIP-signaltrafik til dialogboksen
WebEx- cloud over TCP for port 5060-5070

• Udgående H.323-signaltrafik til dialogboksen
WebEx- cloud over TCP-port 1720 og
portrækkevidde 15000-19999

For IP-adresse-rækkevidder brugt af dialogboksen
WebEx- cloud, efter geografisk beliggenhed, se

https://kb.webex.com/WBX264

Netværksadgang

Mængden af nødvendig netværksbåndbredde
afhænger af kravene for hver videoenhed for at kunne
levere den ønskede videokvalitet plus
præsentationsdata.

Vi anbefaler mindst 1,5 Mbps pr. skærm for en
optimal oplevelse. Visse videoenheder kan udnytte
højere hastigheder, og tjenesten kan tilpasse lavere
hastigheder, afhængigt af enheden.

Netværksbåndbredde

Udgangs-gateway skal understøtte følgende
DSCP-markeringer:

• Videotrafik markeret med DSCP AF41 som pr.
RFC 2597

• Videotrafik markeret med DSCP EF som pr.
RFC 3246

Servicekvalitet
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Netværksinfrastruktur
Du kan bruge ethvert standard opkaldskontrolsystem til dine videoenheder. Din installation kan også inkludere
en passage gennem en firewall-enhed for at give mobil og ekstern adgang.

Følgende tabel opfører anbefalede versioner af Cisco-produkter, som kan levere disse funktioner. Disse
komponenter er ikke nødvendige.

Tabel 2: Anbefalet netværksinfrastruktur for CMR Cloud installationer

Anbefalede valgmuligheder fra CiscoKomponent

• Cisco Unified Communications Manager
(testede udgivelser: 10.5, 9.1(2), og 9.1(1)

• Cisco VCS Control og Cisco
VCS Expressway (testede udgivelser: X8.6,
X8.1)

Opkaldskontrol, enhedsregistrering

• Cisco Expressway-C og Cisco Expressway-E
(testede udgivelser: X8.6, X8.1)

• Cisco VCS Control og Cisco
VCS Expressway (testede udgivelser: X8.6,
X8.1)

Den mindste påkrævede version er
X8.6. Vi anbefaler også at reducere
standard SIP TCP-timeouten i
overensstemmelse med
installationsopgaver for CMR
Cloud. Med tidligere versioner end
X8.6, kan opkaldere opleve
betydelige forsinkelser, hvis den
primære dialogboksen WebEx-
opkaldsdestination ikke er
tilgængelig. Dette sker, fordi Cisco
Expressway/Cisco VCS forsøger at
tilslutte til hver primær destination
i DNS SRV-optegnelsen efter tur,
før den forsøger enhver
backup-destination, og på disse
versioner anvender den en ti
sekunders SIP TCP-timeout for
hvert forsøg på tilslutning.

Bemærk

Passage gennem firewall, mobil og ekstern adgang
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Videoenheder
Følgende tabel opfører grundlæggende krav og overvejelser for hver type af enhed.

Tabel 3: Videoenhedskrav for CMR Cloud installationer

KravEnhedstype/klient

• For at deltageren kan præsentere eller se delt
indhold, skal enheden være i stand til at
forhandle Binary Floor Control Protocol (BFCP)
med cloud-servere. Uden BFCP kan indhold
ikke deles og vil blive set indlejret i
hovedvideokanalen.

• For at en enhed med tre eller flere skærme kan
vise video på mere end en skærm, skal enheden
kunne forhandle TelePresence Interoperability
Protocol (TIP) med dialogboksen WebEx-
cloud-servere.

CMR Cloud Understøtter ikke
SIP-endepunkter, der ikke er
konfigureret i enkeltvis tilstand.

Bemærk

SIP

• H.323-enheder skal bruge URI-indtastning
(Bilag O) til at ringe op til dialogboksen
WebEx- cloud. Se dokumentation fra din
udbyder for vejledninger til indstilling af
URI-indtastning.

• For at deltageren kan præsentere eller se delt
indhold, skal enheden være i stand til at
forhandle H.239 med cloud-serverne. Uden
H.239 kan indhold ikke deles og vil blive set
indlejret i videoen.

• Multiskærm-endepunkter understøttes ikke.

H.323
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KravEnhedstype/klient

• Skype for Business klienter som understøtter
følgende video-codecs (og opløsninger) kan
deltage i CMR Cloud møder:

◦ H.264-UC (720p30)

◦ H.263 (CIF)

• Skype for Business brugere skal indtaste en
Lync-specifik URI i formatet
<mødeID>.<sidenavn>@lync.webex.com (for
eksempel,
123456789.customer-a@lync.webex.com) eller
<brugerID>.<sidenavn>@lync.webex.com (for
eksempel, jdoe.customer-a@lync.webex.com).

• For at starte et møde skal Skype for Business
brugere logge ind på dialogboksen WebEx-
applikationen som vært, før de deltager fra
Skype for Business klienten. Ligeledes, for at
deltage i et møde før værten har startet det, skal
disse brugere bruge dialogboksen WebEx-
applikationen.

• Skype for Business Klienter kan se indhold delt
af andre dialogboksen WebEx- og
videodeltagere. Imidlertid kan disse klienter
ikke dele indhold, fordi ekstern desktopprotokol
ikke understøttes.

Microsoft Skype for Business

Microsoft Skype for Business (eller Lync) Interoperability
Microsoft Skype for Business-support leveres som en funktion med visse begrænsninger, som beskrevet i de
følgende afsnit. WebEx forbeholder sig retten til at deaktivere funktionen når som helst uden varsel. WebEx
teknisk support vil levere begrænset assistance til kunder, som forsøger at bruge Skype for Business til at
deltage i CMR Cloud-møder.

Der vil være begrænsede funktioner til support til mobilenheder.Bemærk

Understøttede miljøer
• Lync 2013

• Lync 2010
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• Skype for Business 2015

• Office 365

Understøttede klienter
For alle oplysninger om Cloud-kompatibilitet og -support til mødelokaler til samarbejde, se
http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility

H.323 Mode
CMR Cloud understøtter H.323. Imidlertid har SIP et rigere funktionssæt, support til sikkert signal og større
cloud-kapacitet. Vi anbefaler at slukke for H.323-tilstand på Cisco Expressway (eller Cisco VCS). Med
H.323-tilstand slukket sammenvæver Cisco Expressway en H.323-endepunktstrafik til SIP og sender derefter
en SIP-invitation til dialogboksen WebEx- cloud.
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K A P I T E L  3
Installationsopgaver

• Installations-opgavestrøm, side 11

Installations-opgavestrøm
Inden du begynder

Når din CMR Cloud ordre er udført, modtager du oplysninger vedrørende dine Cisco WebEx websteds
adgangsoplysninger (URL-adresser og webstedsadministrationskonto).

Procedure

FormålKommando eller handling

Indstil portrækkevidden til Cisco Expressway-E, Cisco VCS
Expressway, eller andre traversal-enheder og firewalls.

Åbn portrækkevidden for WebEx
Cloud, på side 12

Trin 1

Konfigurer DNS-området og søgereglen, hvis du vil sikre at
TLS og sRTP bruges i tilfælde af fallback (anbefales).

Konfigurer DNS-område og
søgeregel, på side 13

Trin 2

For sikkert opkald skal du konfigurere et
Traversal-klientområde og søgeregel på Cisco Expressway-C

Konfigurer en traversal
server/klient par, på side 15

Trin 3

(eller Cisco VCS Control) og en Traversal-serverområde på
Cisco Expressway-E (eller Cisco VCS Expressway).

For videotilbagekald skal du konfigurere søgeregler på Cisco
Expressway-C og Cisco Expressway-E (eller Cisco VCS

Dirigere video-tilbagekaldstrafik,
på side 17

Trin 4

Control og Cisco VCS Expressway) for at dirigere
dialogboksenWebEx- opringning til brugerens videoenheder.

Konfigurer SIP TCP timeout-værdien på Cisco Expressway
/ Cisco VCS (X8.6) til den laveste værdi, som er passende for
din installation.

Reducer standard
SIP TCP-timeout på Cisco
Expressway-E, på side 18

Trin 5

Verificer, at BFCP er aktiveret på Unified Communications
Manager det nærliggende område i Cisco Expressway-C eller

Aktiver BFCP for
præsentationsdeling, på side 19

Trin 6
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FormålKommando eller handling

Cisco VCS Control, og på SIP-profilen i Unified
Communications Manager.

Konfigurer SIP-profilen og trunk til Cisco Expressway-C
(eller Cisco VCS Control) på Unified Communications

Konfigurer en SIP Trunk, på side
20

Trin 7

Manager for at endepunkter registreret til Unified
CommunicationsManager kan deltage i et CMRCloud møde
og for at ringe op til endepunkter registreret til en Cisco VCS
Control.

Tilføj et SIP-rutemønster i Unified CommunicationsManager
for webex.com-domænet.

Tilføj et rutemønster, på side 20Trin 8

Konfigurer din minimale ønskede båndbredde i Unified
CommunicationsManager og i Cisco Expressway eller Cisco
VCS.

Konfigurer båndbreddekontroller,
på side 21

Trin 9

Brug mønstererstatning til at forenkle opkaldsstrengen for
SIP- og H.323-videoenheder inden for din virksomhed.

Forenkle video-opkaldsstrengen,
på side 21

Trin 10

Konfigurer dialogboksen WebEx- hele webstedet og
indstillinger efter bruger for CMR Cloud.

Konfigurer indstillinger for
webstedsadministration, på side
22

Trin 11

Aktiver Lync brugere, for at de kan deltage i dine CMRCloud
møder.

Konfigurer Microsoft Skype for
Business (eller Lync) Federation,
på side 22

Trin 12

Fuldend opgaverne i dette afsnit, hvis du vil bruge
CA-underskrevne certifikater til at aktivere sikkert opkald til

Installer med CA-underskrevne
certifikater, på side 23

Trin 13

dialogboksen WebEx- cloud. Disse opgaver kræver Cisco
Expressway-serie (Cisco Expressway-C og Cisco
Expressway-E) eller Cisco VCS (Cisco VCSControl og Cisco
VCS Expressway). For at gennemføre lignende opgaver på
andre udbyderes udstyr skal du se udbydernes dokumentation.

Test for at sikre, at din installation af CMR Cloud tjenesten
fungerer korrekt.

Verificer tjenesten, på side 27Trin 14

Åbn portrækkevidden for WebEx Cloud
Denne procedure angiver de portrækkevidder, som du skal konfigurere for Cisco Expressway-E, Cisco VCS
Expressway eller andre edge traversal-enheder og firewalls. For detaljerede vejledninger, se Cisco
Expressway-administrator vejledning og Cisco VCS-administrator vejledning.

Procedure

Brug administrationsgrænsefladen til din enhed til at konfigurere følgende portrækkevidder:
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• Indgåendemedietrafik fra dialogboksenWebEx- cloud over UDP til RTP-portrækkevidden 36000-59999

• Indgående SIP-signaltrafik fra dialogboksen WebEx- cloud over TCP for porte 5060 og 5061

• Indgående H.323-signaltrafik fra dialogboksen WebEx- cloud over TCP-port 1720 og portrækkevidde
15000-19999

• Udgående medietrafik til dialogboksenWebEx- cloud over UDP for RTP-portrækkevidde 36000-59999

• Udgående SIP-signaltrafik til dialogboksen WebEx- cloud over TCP for port 5060-5070

• Udgående H.323-signaltrafik til dialogboksen WebEx- cloud over TCP-port 1720 og portrækkevidde
15000-19999

Konfigurer DNS-område og søgeregel
Du kan bruge standard DNS-områdekonfiguration på Cisco Expressway-E (eller Cisco VCS Expressway) til
at dirigere opkald til dialogboksen WebEx- cloud. Standard konfiguration vil medføre, at Cisco Expressway
forsøger den bedste præstation TLS (med fallback til TCP) og sRTP-mediekryptering (med fallback til
RTP). Imidlertid anbefaler vi den følgende områdekonfiguration, især hvis du vil sikre, at TLS og sRTP
anvendes.

Figur 4: Anbefalet DNS-områdekonfiguration for kryptering

Inden du begynder

Vi anbefaler at slukke for H.323-tilstand under denne procedure. Dette tvinger Cisco Expressway til at
sammenvæve en H.323-endepunktstrafik til SIP og sender derefter en SIP-invitation til dialogboksenWebEx-
cloud.

Procedure

Trin 1 Brug følgende tabel til at konfigurere DNS-området på Cisco Expressway-E. Konfigurationen varierer
afhængigt af typen af certifikat der anvendes, og om du aktiverer H.323-tilstand.

Value if Using Self-Signed
Certificate

Value if Using 3rd-Party CA Signed
Certificate

Zone Configuration Setting

On (standard) ellerOff (anbefalet)On (standard) ellerOff (anbefalet)H.323 Mode
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Value if Using Self-Signed
Certificate

Value if Using 3rd-Party CA Signed
Certificate

Zone Configuration Setting

Auto (standard)Auto (standard)SIP Media encryption mode

OffOnTLS Verify mode

Ikke gældendesip.webex.com

For sikre opkald til Ciscos BTS
test-websted, såsom for en EFT
eller for go.webex.com, opret et
ekstra DNS-udgangsområde med
TLS-verificeringsemne navn
sipbts.webex.com.

TLS verify subject name field

Default eller Custom (påkrævet
hvis H.323 Mode er indstillet til
Off)

Default eller Custom (påkrævet
hvis H.323 Mode er indstillet til
Off)

Advanced zone profile

Off (standard) eller On (påkrævet
hvis H.323 Mode er indstillet til
Off)

Off (standard) eller On (påkrævet
hvis H.323 Mode er indstillet til
Off)

Automatically respond to
SIP searches

Off (påkrævet hvisAdvanced zone
profile er indstillet til Custom)

Off (påkrævet hvisAdvanced zone
profile er indstillet til Custom)

SIP SDP attribute line limitmode

Trin 2 Opret søgeregel for dialogboksen WebEx- domænet på Cisco Expressway-E med følgende egenskaber:
Value on Expressway-ESearch Rule Setting

Brug en lavere numerisk værdi end søgereglen for
alle eksisterende DNS-områder.

Priority

AnyProtocol

<Admin Defineret>, standard: AnySource

Alias Pattern MatchMode

RegexPattern Type

(.*)@(.*)(\.webex\.com).*Pattern string

ReplacePattern behavior

\1@\2\3Replace string

StopOn Successful Match
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Value on Expressway-ESearch Rule Setting

<DNS zone bruges til at dirigere opkald til WebEx
skyen>

Target

EnabledState

For detaljerede vejledninger, se kapitlet ”Konfiguration af ruter” for den passende administrationsvejledning:

• Cisco Expressway grundlæggende konfiguration installationsvejledning

• Cisco VCS grundlæggende konfiguration (kontrol med Expressway) installationsvejledning

Konfigurer en traversal server/klient par
Du kan springe denne opgave over, hvis du er tilfreds med, at Cisco Expressway forsøger den bedste præstation
TLS (med fallback til TCP) og sRTP-mediekryptering (med fallback til RTP). I dette tilfælde er
DNS-områdekonfigurationen fra den tidligere opgave tilstrækkelig.

Den anbefalede område-konfiguration for sikkert opkald bruger et traversal klient-område på Cisco
Expressway-C (eller Cisco VCSControl) og et traversal serverområde og DNS-område på Cisco Expressway-E
(eller Cisco VCS Expressway). Hvis du allerede har en eller flere traversal klient/traversal serverområde par
i din konfiguration, kan du bruge disse områder, men vi anbefaler at tilføje et nyt par specifikt for dialogboksen
WebEx- cloud.

Figur 5: Anbefalet traversal-områdekonfiguration for kryptering

I denne procedure:

• På Cisco Expressway-C kan du anvende mediekrypteringspolitikken på traversal-klientområdet og
oprette en søgeregel, der dirigerer udgående dialogboksen WebEx- domæneopkald mod dette område.

• På Cisco Expressway-E konfigurerer du TLS-verificeringstilstand på DNS-området. (Søgereglen, der
dirigerer udgående dialogboksen WebEx- domæneopkald mod dette område blev konfigureret i den
tidligere opgave.)

Vi anbefaler denne konfiguration af to årsager:
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• For at undgå unødvendig anvendelse af B2BUA på Cisco Expressway-E.

• For at kryptere al trafik, der udgår fra firewall, så en person der har adgang til din DMZ ikke kan se din
trafik.

Procedure

Trin 1 Brug følgende tabel til at konfigurere traversal-klient og traversal-serverområder:
Value on Traversal Server Zone
(Cisco Expressway-E)

Value On Traversal Client Zone
(Cisco Expressway-C)

Zone Configuration Setting

Off (anbefalet) ellerOn (standard)Off (anbefalet) ellerOn (standard)H.323 Mode

AutoForce Encrypted or Best Effort
(standardpåkrævet, hvis H.323
Mode er indstillet til On)

SIP Media encryption mode

Trin 2 Opret en søgeregel på Cisco Expressway-C med følgende egenskaber:
Value on Expressway-CSearch Rule Setting

BrugenlaverenumeriskværdiendsøgereglenforalleeksisterendeDNS-områder.Priority

AnyProtocol

<Admin Defineret>, standard: AnySource

Alias Pattern MatchMode

RegexPattern Type

(.*)@(.*)(\.webex\.com).*Pattern string

ReplacePattern behavior

\1@\2\3Replace string

StopOn Successful Match

<Traversal-klientområde>Target

EnabledState

For yderligere oplysninger om områder og søgeregler, se kapitlet ”Konfiguration af ruter” for den passende
administrationsvejledning:

• Cisco Expressway grundlæggende konfiguration installationsvejledning
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• Cisco VCS grundlæggende konfiguration (kontrol med Expressway) installationsvejledning

Dirigere video-tilbagekaldstrafik
dialogboksen WebEx- brugere kan vælge video-tilbagekald for en lettere deltagelsesoplevelse, hvor cloud
ringer op til slutbrugerens videoendepunkt direkte. Hvis du aktiverer dette for brugere, skal du også oprette
søgeregler på Expressway-E og Expressway-C for at dirigere disse opkald mod brugerens hjemme Cisco
Unified Communications Manager klynge.

Procedure

Trin 1 Gå til Configuration (Konfiguration) > Dial Plan (Indtastningsplan) > Search rules (Søgeregler) og klik
på New (Ny).
Du skal oprette en regel på begge systemer. Metoden er den samme, men regelværdierne er forskellige.

Trin 2 Konfigurer søgeregler som følger:
Cisco Expressway-ECisco Expressway-C

"SIP tilbagekald fra WebEx mod
Expressway-C" for eksempel

"SIP tilbagekald fra WebEx mod
intern opkaldskontrol" for
eksempel

Rule name

"Matcher WebEx skabte URI' ere,
fjerner unødvendige parametre, og
dirigerer til traversal zone" for
eksempel

"Dirigerer opkald fra traversal zone
mode bruger hjemmegruppe" for
eksempel

Description

100100Priority

SIPSIPProtocol

NamedNamedSource

Standard zone

(Det er her, hvor alle opkald
kommer ind uden for
organisationens netværk)

Traversal kundezone <Admin
defineret navn>

Source name

NoNoRequest must be authenticated

Alias pattern matchAlias pattern matchMode

RegexRegexPattern type
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Cisco Expressway-ECisco Expressway-C

(.*)@(example\.com);transport=[tlscp]{3}.*

Vigtigt! Dette mønster vil matche
enhver streng, du skal oprette en
mere specifik streng for dine
brugernavne.

.*@example\.comPattern string

ReplaceLeavePattern behavior

\1@\2

Gemmer kun username@FQDN
delen, og fjerner transport og alle
andre attributter eller tegn.

N/AReplace string

StopStopOn successful match

Traversal-serverområde, <Admin
defineret navn>

<Admin Defineret>, vælg
nabezone mod Cisco Unified
Communications Manager

Target

EnabledEnabledState

Trin 3 Klik på Create search rule (Opret søge regel).

Reducer standard SIP TCP-timeout på Cisco Expressway-E
Fra Cisco Expressway / Cisco VCS version X8.6 kan SIP TCP-timeout-værdien konfigureres. Standardværdien
er 10 sekunder. Vi anbefaler kraftigt, at du indstiller timeout til den laveste værdi, som er passende for din
installation. En værdi på 1 sekund er sandsynligvis passende i de fleste tilfælde, med mindre dit netværk har
ekstreme mængder ventetid (såsom video over satellitkommunikation).

Sådan indstilles SIP TCP-timeout-værdien:

Procedure

Trin 1 Tilgå kommandolinjegrænsefladen (denne indstilling kan ikke konfigureres via web-grænsefladen).
Trin 2 Indtast følgende kommando, og erstat ”n” med den ønskede timeout-værdi:

xConfiguration SIP avanceret SipTcpConnectTimeout:n

Eksempel: xConfiguration SIP avanceret SipTcpConnectTimeout: 1

Det er valgfrit at reducere timeout, men det kan forbedre præstationen i tilfælde af, at Cisco Expressway-E
(eller Cisco VCS Expressway) udløber under forsøg på at kontakte det primære dialogboksen WebEx-
datacenter.
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Aktiver BFCP for præsentationsdeling
Denne procedure angiver BFCP-indstillingerne, som du skal konfigurere i det nærliggende område eller
SIP-profilen, for at aktivere præsentationsdeling. For detaljerede oplysninger om konfigurering af områdeprofiler
og SIP-profiler, se følgende dokumenter:

• Cisco Expressway og CUCM via SIP Trunk Installations vejledning for din version af Cisco Expressway,
på http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

• Cisco VCS og CUCM Installations vejledning for din version af Cisco VCS, på http://www.cisco.com/
c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

BFCP support blev indført i Cisco Unified CommunicationsManager version 8.6(1). Vi anbefaler kraftigt,
at du bruger en version, der ikke er ældre end 8.6(2a)SU3 for BFCP-interoperabilitet.

Bemærk

Procedure

Trin 1 Verificer, at BFCP er aktiveret på det Unified Communications Manager nærliggende område i Cisco
Expressway-C eller Cisco VCS Control:

• Hvis du bruger X8.1 eller senere, aktiveres BFCP automatisk, når du vælger Cisco Unified
CommunicationsManager (8.6.1 eller senere) områdeprofilen på det Unified CommunicationsManager
nærliggende område.

• Hvis du bruger en udgivelse før X8.1, indstil SIP UDP/BFCP filter mode (SIP UDP/BFCP-filter
tilstand) til Off (Fra) på områdeprofilen i Cisco VCS Control.

Trin 2 Verificer, at BFCP er aktiveret på SIP-profilen i Unified Communications Manager:

• Hvis du bruger X8.1 eller senere, aktiveres BFCP automatisk, hvis du vælger Standard SIP Profile for
Cisco VCS (Standard SIP-profil for Cisco VCS) når SIP-trunk defineres til Cisco Expressway-C eller
Cisco VCS Control.

• Hvis du bruger en udgivelse før X8.1, marker Allow Presentation Sharing using BFCP (Tillad
præsentationsdeling ved brug af BFCP) feltet på SIP-profilen.
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Konfigurer en SIP Trunk
Konfigurer SIP-profilen og trunk til Cisco Expressway-C (eller CiscoVCSControl) på Unified Communications
Manager for at endepunkter registreret til Unified Communications Manager kan deltage i et CMR Cloud
møde og for at ringe op til endepunkter registreret til en Cisco VCS Control.

Denne procedure leverer højniveau-trin. For detaljerede vejledninger, se følgende dokumenter:

• Cisco Unified Communications Manager med Cisco Expressway (SIP Trunk) Installations vejledning
til din version af Cisco Expressway, på http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

• Cisco Unified Communications Manager med Cisco VCS (SIP Trunk) Installations vejledning til din
version af http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Procedure

Trin 1 I Unified Communications Manager, konfigurer en SIP trunk mellem Unified Communications Manager og
Cisco Expressway-C (eller Cisco VCS Control).

Trin 2 Konfigurer SIP-profilen.
Trin 3 For at aktivere præsentationsdeling, marker Allow Presentation Sharing using BFCP (Tillad

præsentationsdeling ved brug af BFCP) marker feltet i Trunk Specific Configuration (Trunk-specifik
konfiguration) afsnittet for SIP Profile Configuration (SIP-profil konfiguration) vinduet.
For tredjeparts videoenheder, der understøtter BFCP, kan det også være nødvendigt at markere Allow
Presentation Sharing using BFCP (Tillad præsentationsdeling ved brug af BFCP) afkrydsningsfeltet i
Protocol Specific Information (Protokolspecifikke oplysninger) afsnittet af Phone Configuration (Telefon
konfiguration) vinduet.

Tilføj et rutemønster
Tilføj et rutemønster for WebEx-domænet i Unified Communications Manager.

Procedure

På Unified Communications Manager, tilføj rutemønster for *.webex.com (eller *.*), og diriger den til SIP
trunk til Cisco Expressway-C (eller Cisco VCS Control).
For detaljerede vejledninger, se den vejledning, der gælder for din udgivelse:

• Unified Communications Manager Udgivelse 11.0(1) og senere: Vejledning til systemkonfiguration

• Tidligere udgivelser: Administrationsvejledning
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Konfigurer båndbreddekontroller
Konfigurer din minimale ønskede båndbredde i Unified Communications Manager og i Cisco Expressway
eller Cisco VCS.

Procedure

Trin 1 I Unified Communications Manager, indstil området for at tillade den minimale ønskede båndbredde for at
sikre optimal SIP-lyd og videoforbindelse mellem og dialogboksen WebEx- cloud.
For detaljerede vejledninger, se ”Områder” i den vejledning, der gælder for din udgivelse:

• Unified Communications Manager Udgivelse 11.0(1) og senere: Vejledning til systemkonfiguration

• Tidligere udgivelser: Administrationsvejledning

Trin 2 I Cisco Expressway eller Cisco VCS, indstil områder og rør korrekt (i henhold til dit netværks krav) for at
tillade den minimale ønskede båndbredde.
For detaljerede vejledninger, se ”Båndbredde kontrol” i den passende administratorvejledning:

• Cisco Expressway administratorvejledning

• Cisco VCS administratorvejledning

Forenkle video-opkaldsstrengen
For at deltage i et planlagt CMR Cloud møde, skal telepresence-brugere typisk indtaste en streng, der består
af det nicifret mødenummer efterfulgt af @-symbolet og dialogboksen WebEx- webstedsdomænet – for
eksempel, 123456789@kunde-a.webex.com.

Du kan forenkle denne streng for SIP- og H.323-videoenheder inden for din virksomhed ved at bruge
mønstererstatning. I dette eksempel kan du tilføje et kort præfiks, der erstatter behovet for, at brugere inkluderer
domænet, når de indtaster. I installationseksemplet, hvor virksomheds videoenheder er registreret til Unified
Communications Manager og Cisco Expressway-serie (eller Cisco VCS) anvendes til eksterne enheder og
firewall traversal, dirigeres og konverteres den forenklede opkaldsstreng til fuld video-opkaldsstreng ved
hjælp af et Unified Communications Manager rutemønster og en Cisco Expressway omdannelse.

Opkald indtastet uden dialogboksen WebEx- webstedsdomænet forbruger RMS-licenser på Cisco
Expressway. For at få det bedste ud af RMS-licenstilsidesættelse i X8.6 og senere skal brugere indtaste
den fulde URI.

Bemærk

For at opsætte forenklet indtastning skal du gøre følgende:
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Procedure

Trin 1 Vælg et præfiks, der begynder med et ciffer, som ikke bruges hyppigt i din indtastningsplan. Dette kan inkludere
* eller #.

Trin 2 På Unified Communications Manager, opret et rutemønster, der begynder med præfikset efterfulgt af et
prik-tegn (punktum) og ni X tegn, der repræsenterer cifrene i mødenummeret.
For eksempel, for et præfiks på 7, brug 7.XXXXXXXXX

Trin 3 Konfigurer rutemønsteret til at dirigere opkaldet til Cisco Expressway.
Trin 4 På Cisco Expressway, opret en omdannelse, der matcher enhver indtastningsstreng, der begynder med 7

efterfulgt af 9 cifre.
For eksempel, for et præfiks på 7 bruges en regex-mønsterstreng på 7(\d{9})

Trin 5 Konfigurer omdannelsen til af fjerne præfikscifret (7 i dette eksempel), og tilføj domænet
(@kunde-a.webex.com), så opkaldet dirigeres til det passende dialogboksen WebEx- websted.
For eksempel, med regex-mønsteret overfor, brug en erstatningsstreng på \1@kunde-a.webex.com.

I dette eksempel, når en bruger indtaster 7123456789, dirigeres opkaldet i sidste instans som
123456789@kunde-a.webex.com. Erstatningen sker både for enheder, som er registreret til Unified
Communications Manager og for eksterne enheder, som er registreret til en Cisco VCS Expressway.

Bemærk, at denne forenkling kun gælder for to enheder inden for din virksomhed, der deltager i møder, som
afholdes af din egen virksomhed. Brugere, som har behov for at ringe op til møder, der afholdes af andre
virksomheder og eksterne videodeltagere, er nødt til at indtaste den fulde video-indtastningsstreng, inklusive
domænet.

Konfigurer indstillinger for webstedsadministration
Du har adgang til Cisco WebEx webstedsadministration via dit WebEx-kontoteam ved brug af en unik
WebEx-webstedsadministration URL-adresse og adgangskode. Som webstedsadministrator skal du logge ind
for at integrere og forsyne din konto under den første opsætning. Efter du har gennemført den første opsætning,
kan du administrere din konto og tilgå dialogboksen WebEx- bruger- og administrationsvejledninger til
tjenesteydelser og funktioner, som er konfigureret på dit websted.

For flere oplysninger om konfigurering af dine indstillinger for webstedsadministration, se
https://help.webex.com/community/webex-admin/content?filterID=contentstatus[published]~category[cmr-cloud].

Konfigurer Microsoft Skype for Business (eller Lync) Federation
Brug denne procedure til at aktivere Skype for Business-brugere til at deltage i dine CMR Cloud møder. Intet
Cisco-infrastrukturudstyr (f.eks. Cisco Expressway, Cisco VCS eller Unified Communications Manager) er
nødvendigt. Skype for Business-servere kommunikerer direkte med dialogboksen WebEx- Cloud.
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Procedure

Trin 1 Sørg for, at du har Skype for Business Edge, som er installeret i overensstemmelse medMicrosoft-anbefalinger
i dit miljø. Se biblioteket på Microsoft TechNet for din version af Skype for Business-server.

Trin 2 Sørg for, at du har installeret et certifikatmyndighed (CA)-underskrevet certifikat fra en offentlig
certifikatmyndighed på din Skype for Business Edge. (Dette bør allerede være på plads, hvis du har en
fungerende Skype for Business Edge med Federation aktiveret.)

Trin 3 Konfigurer Federation på en af følgende to måder:

• Konfigurer din Skype for Business Edge til Open federation, så Skype for Business-brugere kan
kommunikere med ethvert eksternt domæne. (Vi anbefaler denne valgmulighed.)

• Tillad udtrykkeligt domænet lync.webex.com på din Skype for Business-servers liste over betroede
federation-partnere.

Trin 4 Verificer, at din firewall er konfigureret til at tillade følgende TCP- og UDP-porte mellem din Skype for
Business Edge og dialogboksen WebEx- netværket.

NotePortProtocol

Burde allerede være tilladt, hvis du
har en fungerende Skype for
Business Edge.

TCP-port 5061SIP-signal mellem Skype for
Business Edge og dialogboksen
WebEx-

Burde allerede være tilladt inden
for en rækkevidde på 50000 til
59999, hvis du har en fungerende
Skype for Business Edge.

UDP-port 56000 til 57000RTP-medie mellem Skype for
Business Edge og dialogboksen
WebEx-

For yderligere oplysninger om Federation, se Microsofts online dokumenter:

• Lync 2013: http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg425908.aspx

• Lync 2010: http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg425908(v=ocs.14).aspx

• Office 365: http://support.office.com/en-ca/article/
Let-Skype-for-Business-Online-users-communicate-with-external-Skype-for-Business-or-Skype-contacts-b414873a-0059-4cd5-aea1-e5d0857dbc94

Installer med CA-underskrevne certifikater

Inden du begynder

Sørg for, at du indsender din anmodning om underskrift af certifikat til en offentlig certifikatmyndighed, som
udsteder et certifikat, som dialogboksen WebEx- understøtter.

dialogboksen WebEx- Understøtter certifikater, som udstedes af specifikke rodcertifikatmyndigheder.
Certifikatleverandører kan have flere rodcertifikatmyndigheder og ikke alle understøttes af dialogboksen
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WebEx-. Dit certifikat skal udstedes af en af følgende rodcertifikatmyndigheder (eller en af deres
mellemliggende certifikatmyndigheder), ellers accepteres opkaldet fra din Cisco Expressway-E eller Cisco
VCS Expressway ikke af dialogboksen WebEx-:

• entrust_ev_ca

• digicert_global_root_ca

• verisign_class_2_public_primary_ca_-_g3

• godaddy_class_2_ca_root_certificate

• Go Daddy Root Certification Authority - G2

• verisign_class_3_public_primary_ca_-_g5

• verisign_class_3_public_primary_ca_-_g3

• dst_root_ca_x3

• verisign_class_3_public_primary_ca_-_g2

• equifax_secure_ca

• entrust_2048_ca

For at bruge et certifikat oprettet af entrust_2048_ca med Cisco VCS Expressway X7.2
(eller en senere version opgraderet fra X7.2) skal du erstatte Entrust Root CA-certifikatet
på den betroede CA-liste på Cisco VCS Expresswaymed den nyeste version tilgængelig
fra Entrust. Du kan downloade den nyeste entrust_2048_ca.cer fil fra listen med
rodcertifikater på Entrust-webstedet (https://www.entrust.net/downloads/root_index.cfm).

Bemærk

• verisign_class_1_public_primary_ca_-_g3

• ca_cert_signing_authority

• geotrust_global_ca

• GlobalSign Root R1

Kontakt GlobalSign for at forny nøgler for certifikatet til R1, hvis de tildeler dig enhver
anden værdi.

Bemærk

• thawte_primary_root_ca

• geotrust_primary_ca

• addtrust_external_ca_root

Denne liste kan ændres med tiden. For de mest aktuelle oplysninger, kontakt dialogboksenWebEx- eller
gennemse oplysninger på følgende link: https://kb.webex.com/WBX83490.
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Procedure

FormålKommando eller handling

Brug Cisco Expressway-E (eller Cisco VCS
Expressway) til at oprette en anmodning om
underskrift af certifikat (CSR).

Opret anmodning af underskrift af certifikat,
på side 25

Trin 1

Indlæs SSL-certifikatet i Cisco Expressway-E (eller
Cisco VCS Expressway)

Installer det underskrevne
SSL-servercertifikat, på side 25

Trin 2

Sørg for, at den betroede CA-liste indeholder de
korrekte certifikater.

Konfigurer den betroede CA-liste på Cisco
Expressway-E, på side 26

Trin 3

Opret anmodning af underskrift af certifikat
For sikkert opkald, brug Cisco Expressway-E (eller Cisco VCS Expressway) til at oprette en anmodning om
underskrift af certifikat (CSR).

Denne procedure leverer højniveau-trin. For detaljerede vejledninger, se afsnittet ”Opret en CSR-anmodning”
for den passende vejledning:

• Cisco Expressway Vejledning i certifikatoprettelse og brug af installation

• Cisco VCS Vejledning til certifikatoprettelse og brug af installation

Procedure

Trin 1 Opret en anmodning om underskrift af certifikat (CSR).
Trin 2 Download CSR, og indsend den til din valgte rodcertifikatmyndighed (CA).

De fleste certifikatmyndigheder kræver, at CSR leveres i et PKCS#10-anmodningsformat.

Trin 3 Sørg for, at din CA giver dig et SSL-servercertifikat, der inkluderer både server- og klient-bekræftelsesnøgler.

Installer det underskrevne SSL-servercertifikat
Denne procedure leverer højniveau-oplysninger. For detaljerede vejledninger, se afsnittet hvis titel starter
med ”Indlæsning af certifikater og nøgler” i den relevante vejledning.

• Cisco Expressway Vejledning i certifikatoprettelse og brug af installation

• Cisco VCS Vejledning til certifikatoprettelse og brug af installation
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Procedure

Efter du modtager SSL-servercertifikatet fra din offentlige CA, skal du indlæse det på Cisco Expressway-E
(eller Cisco VCS Expressway).

Konfigurer den betroede CA-liste på Cisco Expressway-E
To typer certifikater skal være til stede på den betroede CA-liste på din Cisco Expressway-E (eller Cisco VCS
Expressway) for at gennemføre konfiguration af sikkert opkald:

• Rodcertifikatet (og mellemliggende certifikat, hvis gældende) af den offentlige CA, som du brugte til
at underskrive dit SSL-servercertifikat.

• Certifikaterne for de offentlige CA’ere brugt af dialogboksenWebEx- cloud. For at opnå disse certifikater
skal du kopiere og indsætte indholdet fra følgende links i en separat tekstfil med en .PEM-forlængelse:

◦ VeriSign Class 3 Public Primary CA

◦ VeriSign Class 3 Primary CA - G5

◦ VeriSign Class 3 Public Primary CA - G3

◦ QuoVadis Root CA 2

For detaljerede vejledninger til konfigurering af den betroede CA-liste, se den passende vejledning:

• Cisco Expressway Vejledning i certifikatoprettelse og brug af installation

• Cisco VCS Vejledning til certifikatoprettelse og brug af installation

For at afgøre, om den betroede CA-liste allerede indeholder et CA-certifikat, skal du gøre følgende:

Procedure

Trin 1 I Cisco Expressway-E eller Cisco VCS Expressway:

• X8.1 og senere, gå tilMaintenance (Vedligeholdelse) > Security certificates (Sikkerhedscertifikater)
> Trusted CA certificate (Betroet CA certifikat).

• X7.2.3, gå tilMaintenance (Vedligeholdelse) >Certificatemanagement (Certifikatstyring) >Trusted
CA certificate (Betroet CA certifikat).

Trin 2 Klik på Show CA certificate (Vis CA certifikat).
Et nyt vindue viser den aktuelle betroede CA-liste.

Trin 3 Søg efter navnet på den CA, der udstedte certifikatet, for eksempel QuoVadis Root CA2.
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Verificer tjenesten

Procedure

Trin 1 Opret en test-værtskonto, og aktiver den for CMR Cloud (og personlig CMR, hvis relevant). Hvis du bruger
TSP-lyd, skal du konfigurere værtskontoen med telekonference-adgangsparametrene for TSP.

Trin 2 Log ind på dit dialogboksen WebEx- websted som testværten, download Produktivitetsværktøjer, og gå
gennem den personlige CMR-opsætning (hvis relevant).

Trin 3 Planlæg et dialogboksen WebEx- møde ved at bruge Produktivitetsværktøjer og verificere følgende:

• Mødet vises i kalenderen.

• Testværten modtager møde-e-mailbekræftelsen fra dialogboksen WebEx-.

Trin 4 Ring op til den personlige CMR (hvis relevant) eller til et planlagt møde, og verificer følgende:

• Der findes en tovejs-video mellem dialogboksen WebEx- mødeapplikationen og telepresence, Jabber,
Lync eller andre videoenheder.

• Enheder, der understøtter præsentationsdeling, kan gøre dette.
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K A P I T E L  4
CMR Cloud-møder

• Anvendelse af både Cisco mødelokaler til samarbejde hybrid og Cloud mødelokale til samarbejde
funktioner sammen, side 29

• Om TSP-lyd, side 29

Anvendelse af både Cisco mødelokaler til samarbejde hybrid
og Cloud mødelokale til samarbejde funktioner sammen

Værter, som har aktiveret både CMR Cloud og CMR Hybrid kan kun bruge Produktivitetsværktøjer til at
styre CMR Cloud møder.

Værter, som har behov for at styre møder ved hjælp af ressourcer på stedet, skal bruge en alternativ metode,
såsom Cisco Smart planlægningsprogram eller Cisco dialogboksen WebEx- planlægningspostkasse.

Om TSP-lyd
Når du bruger CMR Cloud sammen med telekonferenceserviceudbyder (TSP)-integreret lyd, opretter
dialogboksen WebEx- et PSTN-opkald til TSP-lydtjenesten og bruger et "script" med DTMF-optegnelser til
at deltage i lydkonferencen. Telefonnummeret, der indtastes, og de nødvendige parametre for dette DTMF
script, opnås fra TSP-lydkontoen inde fra dialogboksenWebEx- værtens konto. Disse parametre findes under
Mit WebEx >Min lyd.

dialogboksen WebEx- Fungerer med hver TSP-partner til at bestemme det indtastningsscript, der skal bruges
(kun dialogboksen WebEx- kan se eller modificere opringningsscriptet).
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K A P I T E L  5
Konfigurer One Button to Push (med et tryk på en
knap)

• One Button to Push (med et tryk på en knap), side 31

• Konfigurer Cisco TelePresence Management Suite-forlængelse til Microsoft Exchange, side 32

• Tilføjelse af Cisco TMS-administrerede endepunkter til Exchange, side 36

One Button to Push (med et tryk på en knap)
One Button to Push (OBTP) (med et tryk på en knap) tillader mødedeltagere at deltage i et CMR Cloud-møde
direkte fra deres videosystemer ved at vælge knappen Deltag i møde. For at udnytte denne evne skal lokalet
med videosystemet tilføjes som en lokaleressource i Outlook-kalenderinvitationen.

For at aktivere OBTP skal du gøre følgende:

• Konfigurere WebEx-produktivitetsværktøjer med TelePresence fra dit WebEx-websted. For yderligere
oplysninger se: Konfigurer indstillinger for webstedsadministration, på side 22

• Konfigurere TelePresence Management Suite (TMS) og TelePresence Management Suite Extension
(TMS XE)

• Tilføje TMS-administrerede endepunkter til Microsoft Exchange

For yderligere oplysninger, se WebEx-integrering til Outlook til Windows brugervejledning
https://help.webex.com/docs/DOC-6243 eller WebEx-integrering til Outlook til Mac brugervejledning
https://help.webex.com/docs/DOC-6242.
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Konfigurer Cisco TelePresence Management Suite-forlængelse
til Microsoft Exchange

Forudsætninger
• Cisco TMSXE softwareudgivelse 5.2 eller senere er nødvendig.

• Cisco TMS softwareudgivelse 15.2 eller senere er nødvendig.

• endepunkter, som er tilgængelig som postkasser for booking i et CMR Cloud møde, skal opsættes til
AutoAccept i Exchange.

• Hvis en mødeplanlægger planlægger et møde på et andet domæne end domænet, hvor TMSXE afholdes,
skal domænet, hvor TMSXE residerer, tilføjes til listen over websteder i området ”Lokalt intranet” på
mødeplanlæggerens computer, så den stoler på TMSXE-serveren. Hvis TMSXE afholdes på et domæne,
som er uden for domænet for mange eller alle brugere, kan dette gøres mest effektivt af din virksomheds
It-afdeling for alle brugere, via en gruppepolitik eller logon-script. Hvis du ikke gør dette, vil brugere
blive påkrævet at indtaste deres TMSXE-brugernavn og -adgangskode, hver gang de forsøger at planlægge
et møde.

• En underskrevet certifikat, som er betroet i organisationen, er nødvendigt for TMSXE. For at gøre dette
skal du oprette en anmodning om underskrift af certifikat (CSR) fra IIS, som skal leveres til
certifikatmyndigheden (CA). Certifikatet kan være et selvunderskrevet certifikat eller kan komme fra
en betroet intern certifikatmyndighed eller offentlig certifikatmyndighed.

Bedste praksis for installation
Cisco anbefaler, at installere Cisco TMSXE på en enkeltvis server.

Cisco TMSXE kan placeres sammen med Cisco TMS på mindre installationer med følgende forudsætninger:

• Serveren skal have mindst 4GB RAM.

• Maksimum 50 telepresence-endepunkter er tilgængelige for booking i Cisco TMS og Cisco TMSXE.

For oplysninger om installation og konfiguration af TMSXE, se:

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/infrastructure/tmsxe/install_guide/
Cisco-TMSXE-deployment-guide-4-1.pdf

Planlægningsvalgmuligheder med Cisco TMSXE
• Ved hjælp af WebEx-produktivitetsværktøjer Plug-In til Microsoft Outlook kan du tilføje WebEx til dit
møde i Microsoft Outlook.
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Konfigurering af Cisco TMSXE til One Button to Push (et tryk på en knap)
For at konfigurere Cisco TMSXE til planlægning med One Button to Push (planlægning med et tryk på en
knap) skal du gøre følgende:

• Installer Cisco TMS Booking Service

Installer Booking Service

Inden du begynder

For at tillade WebEx-produktivitetsværktøjer med TelePresence at kommunikere med Cisco TMSXE skal du
have installeret Booking Service.

Hvis du ikke inkluderer proxy under indledende installation, skal du udføre følgende procedure.

Procedure

Trin 1 På Cisco TMSXE serveren, gå til Kontrolpanel.
Trin 2 Højreklik påCiscoTelePresenceManagement Suite Extension forMicrosoft Exchange (CiscoTelePresence

Management Suite-forlængelse til Microsoft Exchange) og vælg Change (Skift).
Dette starter installationsprogrammet og tillader dig at ændre din installation.

Trin 3 Følg alle vejledninger i installeringsprogrammet, og vælg at inkludere Cisco TMS Booking Service.
Installation af Booking Service fremtvinger en genstart af IIS.

Konfigurer IIS til HTTPS
Booking Service kræver, at HTTPS konfigureres for DefaultSite i IIS.

Hvis IIS ikke findes på serveren forud for installation af Cisco TMSXE, vil den automatisk blive installeret
med Booking Service. HTTPS skal derefter konfigureres efter installation for at tillade Booking Service et
fungere.

For yderligere oplysninger, se artiklen Microsoft Support: Sådan opsættes en HTTPS-tjeneste i IIS.

I IIS-konfigurationen beskrevet i linket ovenfor skal du lave den følgende indstilling for, at brugere kan
planlægge møder med WebEx- og TelePresence-integration til Outlook plug-in for Microsoft Outlook: I
"SSL-indstillinger"-konfigurationen for "Klientcertifikater" skal du vælge "Ignorer". Hvis du ikke gør
dette, vil brugere modtage en "hit a glitch"-meddelelse under planlægning af møder ved hjælp af WebEx-
og TelePresence-integration til Outlook Plug-In for Microsoft Outlook.

Bemærk

Konfigurer servercertifikatet
På Windows-serveren, hvor TMSXE kører, skal du indlæse et servercertifikat inden for IIS.
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Processen involverer oprettelse af anmodning om underskrift af certifikat (CSR), som sendes til en
certifikatmyndighed (CA), og derefter installation af det underskrevne certifikat, du modtager fra CA.

Opret en CSR for IIS 7 (Windows-server 2008)

Procedure

Trin 1 Åbn Serverstyring-konsollen (Start > Alle programmer > Administrationsværktøjer > Serverstyring).
Trin 2 I rollevisningen, vælg IIS Manager (Serverstyring > Roller > Webserver > IIS Manager).
Trin 3 Dobbeltklik på Servercertifikater.
Trin 4 I fanen Handlinger til højre, klik på Opret certifikatanmodning.
Trin 5 (Vigtigt) I feltet ”Almindeligt navn:” indtast fuldt kvalificeret domænenavn (FQDN) for DNS-navnet, som

brugere vil indtaste i adresselinjen i deres browser for at gå til dit websted (site.cisco.com IKKE websted).
Hvis du har et andet fysisk værtsnavn end det, som brugere skriver i deres browser for at gå til dit websted,
skal du sørge for at angive det navn, brugerne skal bruge.

Trin 6 I feltet Organisation indtast navnet på din organisation.
Trin 7 I feltet Organisationsenhed indtast navnet på din organisation, og klik på Næste.
Trin 8 I feltet By/placering indtast byen, hvor serveren residerer, og klik på Næste.
Trin 9 I feltet Område indtast området, hvor serveren residerer.
Trin 10 I feltet Land/område vælg USA (United States) og klik på Næste.
Trin 11 Efterlad CSP ved standardværdien.
Trin 12 For Bitlængde, vælg 2048.
Trin 13 Indtast (eller søg efter) et filnavn for at gemme certifikatanmodningen (CSR), klik på Afslut.
Trin 14 Kopier og indsæt hele indholdet af CSR-filen, du lige gemte.

Standardplaceringen for lagring er C:\.
Trin 15 Send CSR-filen til dit nøglecenter, og vent på, at de sender et underskrevet certifikat tilbage til dig.

Installation af det offentlige rodcertifikat i IIS 7 (Windows Server 2008)

Procedure

Trin 1 Dobbeltklik på Rodnøglecenter certifikatfil og klik på Installer certifikat.
Trin 2 Klik på Næste, placer radioknappen i Placer alle certifikater i følgende certifikatlager og klik på Søg.
Trin 3 Placer en kontrol i Vis fysiske lagre.
Trin 4 Udvid mappen Rodnøglecentre, der er tillid til, vælg mappen Lokal computer, og klik på OK.
Trin 5 Klik på Næste og derefter på Afslut. Du vil modtage meddelelsen: ”Importen blev udført”.
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Installation af det mellemliggende nøglecentercertifikat (hvis relevant)

Procedure

Trin 1 Dobbeltklik på denMellemliggende nøglecenter certifikatfil, og klik på Installer certifikat.
Trin 2 Klik på Næste, placer radioknappen i Placer alle certifikater i følgende certifikatlager og klik på Søg.
Trin 3 Placer en kontrol i Vis fysiske lagre.

Udvid mappenMellemliggende nøglecentre, vælg mappen Lokal computer, og klik på OK.
Trin 4 Klik på Næste og derefter på Afslut. Du vil modtage meddelelsen: ”Importen blev udført”.

Installer SSL-servercertifikatet

Procedure

Trin 1 I IIS Manager-konsollen, gå til fanen Servercertifikater, og klik på Afslut certifikatanmodning. Guiden
til komplet certifikatanmodning vises.

Trin 2 Gå til placeringen, hvor du gemte dit SSL-servercertifikat, vælg det, og klik derefter på Åbn.
Trin 3 Indtast et venligt navn til dit certifikat (brug certifikatets værtsnavn, hvis du er usikker). Klik derefter påOK.

På dette tidspunkt er SSL tilgængelig for TMSXE. Du vil stadig skulle konfigurere TMSXE eller individuelle
filmapper for at kunne bruge SSL. Vælg dit ISS-websted.

Trin 4 I handlingsfanen til højre, under Rediger websted, klik på Bindinger.
Trin 5 Klik på knappen Tilføj.
Trin 6 I menuen Type, vælg https.
Trin 7 I menuen SSL-certifikat, vælg dit SSL-certifikat.
Trin 8 Klik på OK.

Konfigurer den viste placering for TelePresence-lokaler i Outlook
Når der vælges telepresence-lokaler under planlægning af et CMR Cloud-møde i Outlook, vises lokalets
placering både i Vælg mødedeltagere og Ressourcer adressebog-vinduet, som er en standard del af Outlook,
og vinduet Vælg telepresence-lokaler, som vises, når der anvendes OBTP.

Procedure

Trin 1 For at vise vinduerne Vælg mødedeltagere og Ressource adressebog, klik på Til... knappen i mødevinduet.
Trin 2 For at vise vinduet Tilføj telepresence-lokaler, klik på knappen Tilføj telepresence-lokaler til ruden

Mødevalgmuligheder.
Placering i vinduet "Vælg telepresence-lokaler" aflæses fra Active Directory ved opstart af TMSXE for Active
Directory-konti for de aktiverede postkasser og leveres til OBTP. Det er et simpelt tekstfelt og ikke strukturerede
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data. Placeringsoplysninger er de samme som dem, der vises i søjlen ”Placering” i Microsoft Exchange
adressebogen, vist i Konfigurer Cisco TMSXE til One Button to Push (med et tryk på en knap).

Strukturen og rangfølgen vist i rullegardinmenuen i Exchange-adressebogen er oprettet manuelt af
Exchange-administratoren. Dette kan udføres ved at oprette knudepunkter, give dem et navn og et søgefilter.
Ofte struktureres listen ved brug af afdelinger, grupper og forretningsenheder (ud over geografisk). For
yderligere oplysninger, se dokumentationen for Microsoft Exchange.

Tilføjelse af Cisco TMS-administrerede endepunkter til
Exchange

Før endepunkter kan tilføjes til Cisco TMSXE, skal de repræsenteres af en lokalepostkasse i Exchange.

Brug Exchange Management Console (EMC) til at oprette en lokalepostkasse for hvert af dine endepunkter,
såsom boardroom@example.com. Se Microsoft Exchange-dokumentation for oplysninger om, hvordan du
opretter lokalepostkasser.

For at forenkle Cisco TMSXE-opsætning anbefaler vi at bruge endepunkternes Cisco TMS-visningsnavne
som navne for postkassen (uden nogen mellemrum).

Alle lokalepostkasser skal derefter konfigureres for at give Cisco TMSXE-brugere fuld adgangstilladelse.
Følg vejledningerne for din version af Exchange nedenfor.

At finde nyt formål til eksisterende postkasser
Hvis et endepunkt er i et mødelokale, som allerede har en lokalepostkasse, kan du ændre denne postkasses
formål til Cisco TMSXE-booking.

Alle eksisterende bookinger i postkasser med nyt formål vil blive gentaget til Cisco TMS, når Cisco
TMSXE starter op. Du vil få mulighed for at bestemme, om e-mailunderretninger skal sendes til
organisatorer, hvis nogle af disse bookinger mislykkes. Enhver booking i fortiden vil ikke blive gentaget.

Bemærk

Postkasser med nyt formål kan også konfigureres ved at følge vejledningerne nedenfor.

Konfigurer Exchange 2007-postkasser
Gør følgende for at konfigurere Exchange 2007-postkasser:

• Giv først fulde adgangstilladelser til brugeren af tjenesten

• Konfigurer derefter de påkrævede indstillinger
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Inden du begynder

Alle lokale postkasser skal konfigureres til at behandle ressourceoplysninger ens for at undgå konflikter.
Tilladelser kan enten indstilles ved brug af konsollen eller Shell, egenskaber skal indstilles ved brug af
Exchange Management Shell.

Procedure

Trin 1 Brug Exchange Management Console-træet til at navigere tilModtager konfiguration > Postkasse og vælg
postkassen, du vil konfigurere.

Trin 2 Højreklik på lokalepostkassen, og vælg Administrer fuld adgangstilladelse.....
Trin 3 Tilføj brugeren af Cisco TMSXE.
Trin 4 Ved hjælp af ExchangeManagement Shell, indtast følgende kommandoer, der erstatter [mailbox]med navnet

på den postkasse du konfigurerer, @ signatur og domæne er ikke inkluderet: Add-MailboxPermission
[mailbox] -Bruger "[service user]" -AccessRights FullAccess

Hvad vil du nu gøre

Kontroller, at alle ressourcepostkasser er konfigureret ens og i overensstemmelse med kravene angivet i
tabellen nedenfor.

Forskellige indstillinger mellem postkasser kan føre til uoverensstemmelser mellem Cisco TMS og Exchange.

DescriptionRequired valueShell parameter

Indstiller postkassen til automatisk behandling af
invitationer.

AutoAcceptAutomateProcessing

Angiver, hvor langt ind i fremtiden brugere vil have
tilladelse til at planlægge møder. Vi anbefaler kraftigt,
at denne indstilling passer med indstillingen for Cisco
TMS: Administrative Tools > Configuration >
Conference Settings > Conference Create Options >
Booking Window (in days).

Skal være mellem 0
og 1080. Se
beskrivelsen for
anbefaling

BookingWindowInDays

Angiver, at gentagne møder, der fortsætter uden for
booking-vinduet, vil blive afvist.

TrueEnforceSchedulingHorizon

Forhindrer postkassen i, at acceptere overlappende
bookinger, som ikke understøttes af Cisco TMS.

FalseAllowConflicts

Forhindrer postkassen i, at acceptere overlappende
bookinger, som ikke understøttes af Cisco TMS.

0ConflictPercentageAllowed

Forhindrer postkassen i at acceptere gentagne møder,
hvor nogle tilfælde er i konflikt med eksisterende
bookinger.

0MaximumConflictInstances
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Vi anbefaler at slå denne valgmulighed fra for at slette
mødeemner. Imidlertid, hvis det kræves at denne
valgmulighed er aktiveret for visse lokale postkasser,
skal den indstilles til True for alle postkasser.

False (anbefalet) eller
True

DeleteSubject

Indstiller postkasser til aldrig, at tilføje organisatorens
navn til emnet for en booking. Det kan vælges, at indstille
den til true for alle postkasser.

Aktivering af både denne indstilling og
indstillingen til at slette emnet, vil medføre
at mødeemner er tomme i Cisco TMS og
Cisco TMSXE.

Bemærk

False eller TrueAddOrganizerToSubject

Denne indstilling fjerner markeringen ”Privat” for alle
møder accepteret af postkassen. Det er ikke nødvendigt
at aktivere indstillingen, men de skal være ens for alle
postkasser tilføjet til Cisco TMSXE. Bemærk også, at
markeringen ”Privat” ikke understøttes af Cisco TMS.
For yderligere oplysninger, se bedste praksis for
installation i installationsvejledningen.

True (anbefalet) eller
False

RemovePrivateProperty

For at verificere, at ovennævnte indstillinger er aktive, brug shell-kommandoenGet-MailboxCalendarSettings
- id [mailbox]|fl .

Konfigurer Exchange 2010-postkasser
Gør følgende for at konfigurere Exchange 2007-postkasser:

• Giv først fulde adgangstilladelser til brugeren af tjenesten

• Konfigurer derefter de påkrævede indstillinger

Inden du begynder

Alle lokale postkasser skal konfigureres til at behandle ressourceoplysninger ens for at undgå konflikter. De
fleste tilladelser og egenskaber for lokale postkasser i Exchange 2010 kan indstilles til enten at bruge konsollen
eller shell.
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Procedure

Trin 1 Brug Exchange Management Console-træet til at navigere tilModtager konfiguration > Postkasse og vælg
postkassen, du vil konfigurere.

Trin 2 Højreklik på lokalepostkassen, og vælg Administrer fuld adgangstilladelse.....
Trin 3 Vælg Tilføj.
Trin 4 Tilføj den tidligere oprettede Cisco TMSXE-servicebruger, og vælg Administrer.
Trin 5 Vælg Afslut.
Trin 6 Som alternativ kan du bruge Exchange Management Shell til at indtaste følgende kommandoer, der erstatter

[mailbox] med navnet på den postkasse, du konfigurerer, @ signatur og domæne er ikke inkluderet:
Add-MailboxPermission -identity [mailbox] -Bruger [service user] -AccessRights FullAccess
Gentag en af disse procedurer for hver postkasse.

Hvad vil du nu gøre

Kontroller, at alle ressourcepostkasser er konfigureret ens og i overensstemmelse med kravene angivet i
tabellen nedenfor.

Forskellige indstillinger mellem postkasser kan føre til uoverensstemmelser mellem Cisco TMS og Exchange.

DescriptionRequired valueShell parameterKonsolfelt

Indstiller postkassen til
automatisk behandling af
invitationer.

AutoAcceptAutomateProcessingAktiver Resource
Booking Attendant

(Fanen
Grundlæggende
ressourcer)

Angiver, hvor langt ind i
fremtiden brugere vil have
tilladelse til at planlægge
møder. Vi anbefaler kraftigt, at
denne indstilling passer med
indstillingen for Cisco TMS:
Administrative Tools >
Configuration > Conference
Settings >Conference Create
Options > Booking Window
(in days).

Skal være mellem
0 og 1080. Se
beskrivelsen for
anbefaling

BookingWindowInDaysBooking-vindue
(dage)

(Fanen
Ressourcepolitik)
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Angiver, at gentagne møder,
der fortsætter uden for
booking-vinduet, vil blive
afvist.

TrueEnforceSchedulingHorizonAfvis gentagne
møder, der har en
slutdato, der er
uden for
booking-vinduet

(Fanen
Grundlæggende
ressourcer)

Forhindrer postkassen i, at
acceptere overlappende
bookinger, som ikke
understøttes af Cisco TMS.

FalseAllowConflictsTilladmodstridende
mødeanmodninger

(Fanen
Ressourcepolitik)

Forhindrer postkassen i, at
acceptere overlappende
bookinger, som ikke
understøttes af Cisco TMS.

0ConflictPercentageAllowedKonflikt-procentdel
tilladt

(Fanen
Grundlæggende
ressourcer)

Forhindrer postkassen i at
acceptere gentagnemøder, hvor
nogle tilfælde er i konflikt med
eksisterende bookinger.

0MaximumConflictInstancesTilfælde med
maksimal konflikt

(Fanen
Ressourcepolitik)

Vi anbefaler at slå denne
valgmulighed fra for at slette
mødeemner. Imidlertid, hvis det
kræves at denne valgmulighed
er aktiveret for visse lokale
postkasser, skal den indstilles
til True for alle postkasser.

False (anbefalet)
eller True

DeleteSubjectSlet emnet

(Fanen
Ressourceoplysninger)

Indstiller postkasser til aldrig,
at tilføje organisatorens navn
til emnet for en booking. Det
kan vælges, at indstille den til
true for alle postkasser.

Aktivering af både
denne indstilling og
indstillingen til at
slette emnet, vil
medføre at
mødeemner er
tomme i Cisco
TMS og Cisco
TMSXE.

Bemærk

False eller TrueAddOrganizerToSubjectTilføj
organisatorens navn
i emnet

(Fanen
Ressourceoplysninger)
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Denne indstilling fjerner
markeringen ”Privat” for alle
møder accepteret af postkassen.
Det er ikke nødvendigt at
aktivere indstillingen, men de
skal være ens for alle
postkasser tilføjet til Cisco
TMSXE. Bemærk også, at
markeringen ”Privat” ikke
understøttes af Cisco TMS. For
yderligere oplysninger, se
bedste praksis for installation i
installationsvejledningen.

True (anbefalet)
eller False

RemovePrivatePropertyFjern markering
som privat ved et
accepteret møde

(Fanen
Ressourceoplysninger)

Deaktiverer Kalender
reparationsassistent (CRA) for
postkassen. Der er ingen
GUI-valgmulighed for at
modificere denne indstilling.

True (anbefales på
det varmeste)

CalendarRepairDisabled

(Set-Mailbox)

For at verificere, at ovennævnte indstillinger er aktive, brug shell-kommandoenGet-MailboxCalendarSettings
- id [mailbox]|fl .

For at verificere, at kalenderreparationsassistenten er deaktiveret, brug kommandoen Get-Mailbox -id
[mailbox] | ft CalendarRepairDisabled .
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K A P I T E L  6
Fejlfinding

• Fejlfinding af problemer med TSP-lyd, side 44

• Overlappende vinduer, side 44

• Versionskompatibilitet, side 44
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Fejlfinding af problemer med TSP-lyd
Tabel 4: Problemer med TSP-lyd

Anbefalet handlingMulige årsagerProblem eller meddelelse

Verificer gyldigheden af
lydkontoen ved at starte et
dialogboksen WebEx- møde (ikke
et CMR Cloud møde) ved at bruge
den samme værtskonto. Verificer,
at telefoni fungerer ved brug af
tilbagekaldsfunktion. Hvis
tilbagekald mislykkes, så log ind
på dialogboksen WebEx-
webstedet, som den samme vært
brugte til at planlægge mødet, og
rediger/verificer gyldigheden af
standard TSP-lydkontoen inden for
værtskontoen (Min dialogboksen
WebEx- > Min lyd > Rediger). Du
skal muligvis kontakte din
TSP-serviceudbyder for at få en
gyldig TSP-lydkonto.

TSP-lydkonto brugt af
dialogboksen WebEx- værtskonto
er ikke gyldig.

TelePresence-deltagere kan ikke
høre dialogboksen WebEx-
deltagerlyd.

Kontakt teknisk support. Vær klar
til at opgive oplysninger om
TSP-lydkontoen for dialogboksen
WebEx- værtskontoen, der
anvendes til mødet.

PSTN-/DTMF-indtastningsscript
navigerer ikke IVR for
TSP-lydkonferenceservice korrekt.

Overlappende vinduer
Der kan forekomme overlapning af vinduer, hvis du tilslutter præsentations kabel mellem din PC og din når
dit Cisco dialogboksen WebEx- videovisningspanel er åbent.

Hvis du modtager en overlappende skærm, kan du blot lukke videovisningsvinduet.

Versionskompatibilitet
For alle oplysninger om Cloud-kompatibilitet og -support til mødelokaler til samarbejde, se
http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility
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