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Implementatieopties

• Over CMR Cloud, pagina 1

• Voorbeeld: SIP-site met Cisco-infrastructuur, pagina 2

• Voorbeeld: Site met SIP en site met Microsoft Skype voor Bedrijven (of Lync), pagina 2

• Voorbeeld: SIP en Microsoft Skype voor Bedrijven (of Lync) bij elkaar op één site, pagina 3

• Beveiligingsopties, pagina 3

Over CMR Cloud
Deelnemers kunnen aan een CMR Cloud-vergadering deelnemen via de WebEx-webtoepassing, een telefoon
of een videoapparaat. Videoapparaten onderhandelen over alle media (hoofdvideo, content en audio) naar en
van de WebEx-cloud. Deze media stromen via IP en er wordt over onderhandeld via SIP of H.323 (SIP wordt
aanbevolen). De Cisco TelePresence-infrastructuur kan worden gebruikt voor gespreksbeheer en
firewall-traversal, maar is niet vereist.

WebEx biedt meerdere audio-oplossingsopties voor gebruikers van deWebEx-toepassing en voor deelnemers
via de telefoon. Voor CMRCloud zijn de beschikbare optiesWebEx-audio (inclusief Cloud ConnectedAudio)
en TSP-audio (teleconferentieserviceprovider) die geverifieerd compatibel is met hybride CMR/CMRCloud.

Neem contact op met uw accountmanager van Cisco voor meer informatie over WebEx-audio en om de
nieuwste lijst met geverifieerde partnerproviders van TSP-audio te verkrijgen.
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Voorbeeld: SIP-site met Cisco-infrastructuur
In dit voorbeeld worden de videoapparaten van het bedrijf geregistreerd bij Unified CommunicationsManager
en worden Cisco Expressway-C en Cisco Expressway-E gebruikt voor beveiligde gesprekken en
firewall-traversal.

Afbeelding 1: SIP-site met gebruik van Unified Communications Manager

Er zijn ook andere implementaties met Cisco TelePresence-infrastructuur mogelijk, zoals:

• Cisco VCS Control en Cisco VCS Expressway

Videoapparaten worden geregistreerd bij Cisco VCS Control in plaats van bij Unified Communications
Manager.

• Cisco VCS Control en Cisco VCS Expressway met Unified Communications Manager

Videoapparaten worden geregistreerd bij Cisco VCS Control en Unified CommunicationsManager (een
combinatie van de twee modellen hierboven).

Voorbeeld: Site met SIP en site met Microsoft Skype voor
Bedrijven (of Lync)

Microsoft Skype voor Bedrijven heette eerder Microsoft Lync. In dit document wordt vaak alleen Skype voor
Bedrijven genoemd.

In dit voorbeeld nemen deelnemers vanuit twee typen implementaties deel aan een CMR Cloud-vergadering.
Klant A maakt gebruik van SIP- en Cisco-infrastructuur, inclusief Unified Communications Manager voor
gespreksbeheer en Cisco Expressway voor firewall-/NAT-traversal. Klant C heeft geen
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Cisco-infrastructuurapparatuur. De Skype voor Bedrijven-servers bij klant C communiceren rechtstreeks met
de WebEx-cloud.

Afbeelding 2: Site met SIP en site met Microsoft Skype voor Bedrijven

Voorbeeld: SIP en Microsoft Skype voor Bedrijven (of Lync) bij
elkaar op één site

In dit voorbeeld heeft klant A een Cisco SIP-infrastructuur en -videoapparaten evenals Skype voor Bedrijven.
Klant C heeft, zoals hierboven, geen Cisco-infrastructuurapparatuur.

Als een site met zowel Skype voor Bedrijven- als Cisco SIP-clients werkt, zoals bij klant A, gelden de volgende
richtlijnen:

• De site moet gebruikmaken van zowel een Skype voor Bedrijven in Edge als een Expressway-E in Edge.

• Verkeer van Skype voor Bedrijven dat voor de WebEx-cloud is bestemd, mag niet eerst door de
Expressway-C Lync-gateway worden gerouteerd.

De Skype voor Bedrijven-servers voor klant A routeren in het voorbeeld het verkeer dat voor
video.klantA.com is bestemd door de Expressway-C Lync-gateway, maar routeren *.webex.com
rechtstreeks naar buiten via de Lync in Edge.

Afbeelding 3: Sites met SIP/Skype voor Bedrijven en sites met Microsoft Skype voor Bedrijven

Beveiligingsopties
Voor SIP-gesprekken ondersteunt CMR Cloud elke combinatie van certificaattype, signalering en media in
de volgende tabel:
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MediaSignaleringCertificaten

• sRTP

• RTP

• TLS

• TCP

• Certificaten die door een
certificeringsinstantie zijn
ondertekend

• Zelfondertekende certificaten

De Cisco Expressway (of Cisco VCS) maakt standaard gebruik van zelfondertekende certificaten. Voor elk
SIP-gesprek wordt TLS-signalering met terugval op TCP en sRTP met terugval op RTP geprobeerd.

Voor H.323-gesprekken ondersteunt CMR Cloud niet-beveiligde H.225/H.245-signalering en
H.235-mediacodering.

Voor Skype voor Bedrijven ondersteuntCMR Cloud TLS voor signalering en sRTP voor media.
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Vereisten en aanbevelingen

• Systeemvereisten, pagina 5

• Netwerkinfrastructuur, pagina 7

• Videoapparaten, pagina 8

• Interoperabiliteit van Microsoft Skype voor Bedrijven (of Lync), pagina 9

• H.323-modus, pagina 10

Systeemvereisten
Tabel 1: Vereisten voor CMR Cloud-implementaties

BeschrijvingVereiste

De Cisco WebEx Meeting Center-site moet
gebruikmaken van WBS29 of hoger.

Cisco WebEx Meeting Center

WebEx biedt meerdere audio-oplossingsopties voor
gebruikers van de WebEx-toepassing en voor
deelnemers via de telefoon. Voor CMR Cloud zijn
de beschikbare opties WebEx-audio (inclusief Cloud
Connected Audio) en TSP-audio
(teleconferentieserviceprovider) die geverifieerd
compatibel is met Hybride CMR/CMR Cloud.

Neem contact op met uw accountmanager van Cisco
voor meer informatie over WebEx-audio en om de
nieuwste lijst met geverifieerde partnerproviders van
TSP-audio te verkrijgen.

Audio
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BeschrijvingVereiste

Zorg dat het poortbereik voor Cisco Expressway-E,
Cisco VCS Expressway of andere
edge-traversal-apparaten en firewalls het volgende
toestaan:

• inkomendmediaverkeer vanuit deWebEx-cloud
via UDP voor het RTP-poortbereik
36000-59999

• inkomend SIP-signaleringsverkeer vanuit de
WebEx-cloud via TCP voor de poorten 5060,
5061 en 5065

• inkomend H.323-signaleringsverkeer vanuit de
WebEx-cloud via TCP-poort 1720 en
poortbereik 15000-19999

• uitgaand mediaverkeer naar de WebEx-cloud
via UDP voor het RTP-poortbereik
36000–59999

• uitgaand SIP-signaleringsverkeer naar de
WebEx-cloud via TCP voor de poorten
5060–5070

• uitgaand H.323-signaleringsverkeer naar de
WebEx-cloud via TCP-poort 1720 en
poortbereik 15000-19999

Voor een overzicht per geografische locatie van de
IP-adresbereiken die door de WebEx-cloud worden
gebruikt, raadpleegt u

https://kb.webex.com/WBX264

Netwerktoegang

De benodigde bandbreedte hangt af van de vereisten
van elk videoapparaat voor levering van de gewenste
videokwaliteit plus presentatiegegevens.

We raden minimaal 1,5 Mbps per scherm aan voor
een optimale ervaring. Sommige videoapparaten
kunnen profiteren van hogere snelheden en de service
kan ook lagere snelheden aan, afhankelijk van het
apparaat.

Netwerkbandbreedte

De uitgaande gateway moet de volgende
DSCP-markeringen ondersteunen:

• Videoverkeer gemarkeerd met DSCP AF41
overeenkomstig RFC 2597

• Audioverkeer gemarkeerd met DSCP EF
overeenkomstig RFC 3246

Servicekwaliteit
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Netwerkinfrastructuur
Ukunt elk op standaarden gebaseerde videobeheersysteem gebruiken voor uw videoapparaten. Uw implementatie
kan ook een firewall-traversal-apparaat bevatten voor mobiele en externe toegang.

De volgende tabel toont aanbevolen versies van Cisco-producten die deze functies kunnen bieden. Deze
onderdelen zijn niet vereist.

Tabel 2: Aanbevolen netwerkinfrastructuur voor CMR Cloud-implementaties

Aanbevolen opties van CiscoOnderdeel

• Cisco Unified Communications Manager
(geteste versies: 10.5, 9.1(2) en 9.1(1)

• Cisco VCS Control en Cisco
VCS Expressway (geteste versies: X8.6, X8.1)

Gespreksbeheer, apparaatregistratie

• Cisco Expressway-C en Cisco Expressway-E
(geteste versies: X8.6, X8.1)

• Cisco VCS Control en Cisco
VCS Expressway (geteste versies: X8.6, X8.1)

De minimaal vereiste versie is
X8.6. We raden ook aan de
standaard-SIP TCP-time-out te
beperken in overeenstemmingmet
de implementatietaken voor CMR
Cloud. Met versies vóór X8.6
kunnen bellers aanzienlijke
vertraging ervaren als de primaire
WebEx-belbestemming niet
beschikbaar is. Dit komt doordat
Cisco Expressway/Cisco VCS
probeert achter elkaar verbinding
te maken met elke primaire
bestemming in het DNS
SRV-record alvorens een
back-upbestemming te proberen
en doordat er in deze versies een
SIP TCP-time-out van tien
seconden wordt gehanteerd voor
elke verbindingspoging.

Opmerking

Firewall-traversal, mobiele en externe toegang
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Videoapparaten
De volgende tabel bevat algemene vereisten en overwegingen voor elk type apparaat.

Tabel 3: Videoapparaatvereisten voor CMR Cloud-implementaties

VereistenType apparaat/client

• De deelnemer kan alleen gedeelde inhoud
presenteren of weergeven als het apparaat met
de cloudservers kan onderhandelen over het
Binary Floor Control Protocol (BFCP). Zonder
BFCP kan de inhoud niet worden gedeeld en
wordt deze geïntegreerd weergegeven in het
hoofdvideokanaal.

• Een apparaat met drie of meer schermen kan
alleen video opmeer dan één schermweergeven
als het met de WebEx-cloudservers kan
onderhandelen over het TelePresence
Interoperability Protocol (TIP).

CMR Cloud ondersteunt geen
SIP-eindpunten die zijn
geconfigureerd in de zelfstandige
modus.

Opmerking

SIP

• H.323-apparatenmoeten gebruikmaken vanURI
kiezen (Annex O) om in te bellen bij de
WebEx-cloud. Raadpleeg de documentatie van
de leverancier voor instructies over het instellen
van URI kiezen.

• De deelnemer kan alleen gedeelde inhoud
presenteren of weergeven als het apparaat met
de cloudservers kan onderhandelen over H.239.
Zonder H.239 kan de inhoud niet worden
gedeeld en wordt deze geïntegreerd
weergegeven in de video.

• Eindpuntenmetmeerdere schermenworden niet
ondersteund

H.323
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VereistenType apparaat/client

• Clients met Skype voor Bedrijven die de
volgende videocodecs (en resoluties)
ondersteunen, kunnen deelnemen aan CMR
Cloud-vergaderingen:

◦ H.264-UC (720p30)

◦ H.263 (CIF)

• Gebruikers van Skype voor Bedrijven moeten
een Lync-specifieke URI kiezen in de indeling
<meetingID>.<sitename>@lync.webex.com
(bijvoorbeeld
123456789.klant-a@lync.webex.com) or
<userID>.<sitename>@lync.webex.com
(bijvoorbeeld jjansen.klant-a@lync.webex.com).

• Als Skype voor Bedrijven-gebruikers een
vergadering willen starten, moeten ze zich als
host bij de WebEx-toepassing aanmelden
voordat ze deelnemen via de Skype voor
Bedrijven-client. Ook moeten deze gebruikers
de WebEx-toepassing gebruiken om te kunnen
deelnemen aan een vergadering voordat de host
deze heeft gestart.

• Clients met Skype voor Bedrijven kunnen inhoud
weergeven die wordt gedeeld door andere
WebEx- en videodeelnemers. Omdat het Remote
Desktop Protocol niet wordt ondersteund,
kunnen deze clients echter geen inhoud delen.

Microsoft Skype voor Bedrijven

Interoperabiliteit van Microsoft Skype voor Bedrijven (of Lync)
Ondersteuning voor Microsoft Skype voor Bedrijven wordt als functie aangeboden, met enige beperkingen
zoals beschreven in de volgende gedeelten. WebEx behoudt zich het recht voor om de functie op elk gewenst
moment zonder voorafgaande kennisgeving uit te schakelen. De technische ondersteuning van WebEx biedt
beperkte ondersteuning aan klanten die proberen via Skype voor Bedrijven aan CMR Cloud-vergaderingen
deel te nemen.

Er gelden functiebeperkingen voor ondersteuning van mobiele apparaten.Opmerking
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Ondersteunde omgevingen
• Lync 2013

• Lync 2010

• Skype voor Bedrijven 2015

• Office 365

Ondersteunde clients
Voor alle informatie over de compatibiliteit en ondersteuning van CMR Cloud raadpleegt u
http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility

H.323-modus
CMR Cloud ondersteunt H.323. SIP biedt echter meer functies, ondersteuning voor beveiligde signalering en
een grotere cloudcapaciteit. We raden aan de H.323-modus uit te schakelen op de Cisco Expressway (of Cisco
VCS). Als de H.323-modus is uitgeschakeld, wordt door Cisco Expressway het verkeer van eenH.323-eindpunt
in SIP geleid en vervolgens een SIP-uitnodiging naar de WebEx-cloud verzonden.
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Implementatietaken

• Implementatietaakstroom, pagina 11

Implementatietaakstroom
Voordat u begint

Als uw CMR Cloud-bestelling volledig is, ontvangt u gegevens over de toegang tot uwCisco WebEx-site
(URL's en sitebeheeraccount).

Procedure

DoelOpdracht of actie

Stel het poortbereik in voor Cisco Expressway-E, Cisco
VCS Expressway of andere edge-traversal-apparaten en
firewalls.

Het poortbereik voor deWebEx-cloud
openen, op pagina 13

Stap 1

Configureer de DNS-zone en de zoekregel als u ervoor
wilt zorgen dat TLS en sRTP worden gebruikt in
terugvalscenario's (aanbevolen).

De DNS-zone en zoekregel
configureren, op pagina 13

Stap 2

Voor beveiligd bellen configureert u een
Traversal-clientzone en zoekregel in Cisco Expressway-C

Een
Traversal-server-/Traversal-clientpaar
configureren, op pagina 15

Stap 3

(of Cisco VCS Control) en een Traversal-serverzone in
Cisco Expressway-E (of Cisco VCS Expressway).

Voor terugbellen via video configureert u zoekregels in
Cisco Expressway-C en Cisco Expressway-E (of Cisco

Videoterugbelverkeer routeren, op
pagina 17

Stap 4

VCS Control en Cisco VCS Expressway) om
WebEx-uitbelprocessen te routeren naar de videoapparaten
van gebruikers.
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DoelOpdracht of actie

Stel de SIP TCP-time-outwaarde in Cisco
Expressway/Cisco VCS (X8.6) in op de laagste waarde
die geschikt is voor uw implementatie.

De standaard-SIP TCP-time-out
beperken op de Cisco Expressway-E,
op pagina 18

Stap 5

Verifieer of BFCP is ingeschakeld in de naburige zonemet
Unified Communications Manager op de Cisco

BFCP inschakelen voor het delen van
presentaties, op pagina 19

Stap 6

Expressway-C of Cisco VCS Control, en in het SIP-profiel
in Unified Communications Manager.

Configureer het SIP-profiel en de SIP-trunk naar Cisco
Expressway-C (of Cisco VCS Control) in Unified

Een SIP-trunk configureren, op
pagina 20

Stap 7

Communications Manager om de eindpunten die bij
Unified Communications Manager zijn geregistreerd te
laten deelnemen aan een CMR Cloud-vergadering en om
te bellen naar eindpunten die zijn geregistreerd bij een
Cisco VCS Control.

Voeg in Unified Communications Manager een
SIP-routepatroon toe voor het domein webex.com.

Een routepatroon toevoegen, op
pagina 20

Stap 8

Configureer uw gewensteminimale bandbreedte in Unified
CommunicationsManager en in Cisco Expressway of Cisco
VCS.

Besturingselementen voor
bandbreedte configureren, op pagina
21

Stap 9

Gebruik patroonvervanging om de beltekenreeks voor SIP-
en H.323-videoapparaten in uw bedrijf te vereenvoudigen.

De videobeltekenreeks
vereenvoudigen, op pagina 21

Stap 10

Configureer WebEx-sitebrede instellingen en instellingen
per gebruiker voor CMR Cloud.

Sitebeheerinstellingen configureren,
op pagina 22

Stap 11

Stel Lync-gebruikers in staat deel te nemen aan uw CMR
Cloud-vergaderingen.

Microsoft Skype voor Bedrijven (of
Lync)-federatie configureren, op
pagina 23

Stap 12

Voltooi de taken in dit gedeelte als u certificaten wilt
gebruiken die door een certificeringsinstantie zijn

Implementeren met certificaten die
door een certificeringsinstantie zijn
ondertekend, op pagina 24

Stap 13

ondertekend om beveiligd bellen naar de WebEx-cloud
mogelijk te maken. Voor deze taken is de Cisco
Expressway Series (Cisco Expressway-C en Cisco
Expressway-E) of CiscoVCS (CiscoVCSControl en Cisco
VCS Expressway) nodig. Voor de uitvoering van
gelijksoortige taken op apparatuur van andere leveranciers
raadpleegt u de documentatie van deze leveranciers.

Test of uw implementatie van de CMRCloud-service juist
werkt.

De service verifiëren, op pagina 27Stap 14
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Het poortbereik voor de WebEx-cloud openen
Deze procedure geeft aan welke poortbereiken u moet configureren voor Cisco Expressway-E, Cisco VCS
Expressway of andere edge-traversal-apparaten en firewalls. Zie de Beheerdershandleiding voor Cisco
Expressway en de Beheerdershandleiding voor Cisco VCS voor gedetailleerde instructies.

Procedure

Gebruik de beheerinterface voor uw apparaat om de volgende poortbereiken te configureren:

• inkomend mediaverkeer vanuit de WebEx-cloud via UDP voor het RTP-poortbereik 36000-59999

• inkomend SIP-signaleringsverkeer vanuit de WebEx-cloud via TCP voor de poorten 5060 en 5061

• inkomend H.323-signaleringsverkeer vanuit de WebEx-cloud via TCP-poort 1720 en poortbereik
15000-19999

• uitgaand mediaverkeer naar de WebEx-cloud via UDP voor het RTP-poortbereik 36000–59999

• uitgaand SIP-signaleringsverkeer naar de WebEx-cloud via TCP voor de poorten 5060–5070

• uitgaand H.323-signaleringsverkeer naar de WebEx-cloud via TCP-poort 1720 en poortbereik
15000-19999

De DNS-zone en zoekregel configureren
U kunt de standaardconfiguratie van de DNS-zone op de Cisco Expressway-E (of Cisco VCS Expressway)
gebruiken om gesprekken naar de cloud te routerenWebEx. De standaardconfiguratie leidt tot een poging van
Cisco Expressway tot 'best effort'-TLS (met terugval op TCP) en sRTP-mediacodering (met terugval op
RTP). We raden echter de volgende zoneconfiguratie aan, vooral als u ervoor wilt zorgen dat TLS en sRTP
worden gebruikt.

Afbeelding 4: Aanbevolen DNS-zoneconfiguratie voor codering

Voordat u begint

We raden aan de H.323-modus uit te schakelen tijdens deze procedure. Zo wordt Cisco Expressway gedwongen
het verkeer van een H.323-eindpunt in SIP te leiden en vervolgens een SIP-uitnodiging naar de WebEx-cloud
te verzenden.

Implementatiehandleiding voor CMR Cloud Enterprise (WBS31)    
13

Implementatietaken
Het poortbereik voor de WebEx-cloud openen

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/products-maintenance-guides-list.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/products-maintenance-guides-list.html


Procedure

Stap 1 Gebruik de volgende tabel om de DNS-zone in Cisco Expressway-E te configureren. De configuratie varieert,
afhankelijk van het type certificaat dat is gebruikt en of u de H.323-modus inschakelt.

Waarde bij gebruik van een
zelfondertekend certificaat

Waarde bij gebruik van certificaat
van derden dat door een
certificeringsinstantie is
ondertekend

Instelling zoneconfiguratie

On (standaard) ofOff (aanbevolen)On (standaard) ofOff (aanbevolen)H.323 Mode

Auto (standaard)Auto (standaard)SIP Media encryption mode

OffOnTLS Verify mode

Niet van toepassingsip.webex.com

Voor beveiligde gesprekken naar
de BTS-testsite van Cisco, zoals
voor een EFT of voor
go.webex.com, maakt u een extra
uitgaande DNS-zone met als
onderwerpnaam voor de
TLS-verificatie sipbts.webex.com.

TLS verify subject name field

Standaard of Aangepast (vereist
als deH.323 Mode is ingesteld op
Off)

Default of Custom (vereist als de
H.323 Mode is ingesteld op Off)

Advanced zone profile

Off (standaard) of On (vereist als
deH.323Mode is ingesteld opUit)

Off (standaard) of On (vereist als
deH.323Mode is ingesteld opUit)

Automatically respond to SIP
searches

Off (vereist als zone profile is
ingesteld op Custom)

Off (vereist als zone profile is
ingesteld op Custom)

SIP SDP attribute line limitmode

Stap 2 Maak voor het WebEx-domein op de Cisco Expressway-E een zoekregel met de volgende eigenschappen:
Waarde in Expressway-EInstelling zoekregel

Gebruik een lagere numerieke waarde dan de
zoekregel voor bestaande DNS-zones.

Priority

AnyProtocol

<Door beheerder gedefinieerd>, standaard: AnySource

Alias Pattern MatchMode

RegexPattern Type
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Waarde in Expressway-EInstelling zoekregel

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

ReplacePattern Behavior

\1@\2\3Replace String

StopOn Successful Match

<DNS-zone die wordt gebruikt om gesprekken te
routeren naar WebEx-cloud>

Target

EnabledState

Gedetailleerde instructies vindt u in het hoofdstuk 'Routeringsconfiguratie' van de relevante beheerhandleiding:

• Implementatiehandleiding voor de basisconfiguratie van Cisco Expressway

• Implementatiehandleiding voor de basisconfiguratie van VCS (beheer met Expressway)

Een Traversal-server-/Traversal-clientpaar configureren
U kunt deze taak overslaan als u er tevreden mee bent dat Cisco Expressway een poging doet tot 'Best
effort'-TLS (met terugval op TCP) en sRTP-mediacodering (met terugval op RTP). In dat geval volstaat de
DNS-zoneconfiguratie van de vorige taak.

In de aanbevolen zoneconfiguratie voor beveiligd bellen wordt gebruikgemaakt van een Traversal-clientzone
in Cisco Expressway-C (of Cisco VCS Control) en een Traversal-serverzone en DNS-zone in Cisco
Expressway-E (of Cisco VCS Expressway). Als uw configuratie al een of meer
Traversal-clientzone-/Traversal-serverzoneparen bevat, kunt u deze zones gebruiken. We raden echter aan
een nieuwe combinatie toe te voegen, specifiek voor de WebEx-cloud.

Afbeelding 5: Aanbevolen configuratie van Traversal-zoneparen voor codering

In deze procedure doet u het volgende:
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• Op de Cisco Expressway-C past u het mediacodeerbeleid toe op de Traversal-clientzone en maakt u een
zoekregel voor routering van uitgaande WebEx-domeingesprekken naar die zone.

• Op de Cisco Expressway-E configureert u de TLS-verificatiemodus in de DNS-zone. (De zoekregel
waarmee uitgaande WebEx-domeingesprekken naar die zone worden gerouteerd is in de vorige taak
geconfigureerd.)

Om de volgende twee redenen raden we deze configuratie aan:

• Om onnodige belasting van de B2BUA op de Cisco Expressway-E te voorkomen.

• Om al het verkeer dat uit de firewall gaat te coderen zodat iemand die toegang heeft tot uw DMZ niet
uw verkeer kan bekijken.

Procedure

Stap 1 Gebruik de volgende tabel om de Traversal-clientzone en Traversal-serverzone te configureren:
Waarde in Traversal-serverzone
(Cisco Expressway-E)

Waarde in Traversal-clientzone
(Cisco Expressway-C)

Instelling zoneconfiguratie

Off (aanbevolen) ofOn (standaard)Off (aanbevolen) ofOn (standaard)H.323 Mode

AutoForce Encrypted of Best Effort
(vereist als de H.323 Mode is
ingesteld op On)

SIP Media encryption mode

Stap 2 Maak in Cisco Expressway-C een zoekregel met de volgende eigenschappen:
Waarde in Expressway-CInstelling zoekregel

Gebruik een lagere numerieke waarde dan een
zoekregel die overeenkomt met het domein
webex.com (zoals een standaardtekenreeks voor een
domeinpatroon).

Priority

AnyProtocol

<Door beheerder gedefinieerd>, standaard: AnySource

Alias Pattern MatchMode

RegexPattern Type

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

ReplacePattern Behavior

\1@\2\3Replace String

StopOn Successful Match
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Waarde in Expressway-CInstelling zoekregel

<Traversal-clientzone>Target

EnabledState

Extra informatie over zones en zoekregels vindt u in het hoofdstuk 'Routeringsconfiguratie' van de relevante
beheerhandleiding:

• Implementatiehandleiding voor de basisconfiguratie van Cisco Expressway

• Implementatiehandleiding voor de basisconfiguratie van VCS (beheer met Expressway)

Videoterugbelverkeer routeren
WebEx-gebruikers kunnen terugbellen via video kiezen om eenvoudiger te kunnen deelnemen, waarbij de
cloud rechtstreeks het video-eindpunt van de gebruiker belt. Als u dit voor gebruikers inschakelt, moet u ook
zoekregels maken op de Expressway-E en Expressway-C om deze gesprekken te routeren naar het Cisco
Unified Communications Manager-basiscluster van de gebruiker.

Procedure

Stap 1 Ga naar Configuration (Configuratie) > Dial Plan (Belplan) > Search Ruels (Zoekregels) en klik op New
(Nieuw).
U moet een regel maken op beide systemen. De methode is gelijk maar de regelwaarden verschillen.

Stap 2 Configureer de zoekregels als volgt:
Cisco Expressway-ECisco Expressway-C

Bijvoorbeeld 'SIP-terugbellen
vanuitWebEx naar Expressway-C'

Bijvoorbeeld 'SIP-terugbellen
vanuit WebEx naar intern
gespreksbeheer'

Rule name

Bijvoorbeeld 'Komt overeen met
uit WebEx afkomstige URI's,
verwijdert overbodige parameters
en routeert gesprekken naar
traversal-zone'

Bijvoorbeeld 'Routeert gesprekken
van de traversal-zone naar het
basiscluster van de gebruiker'

Description

100100Priority

SIPSIPProtocol

NamedNamedSource
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Cisco Expressway-ECisco Expressway-C

Standaardzone

(Hier komen alle gesprekken van
buiten het organisatienetwerk
binnen)

Traversal-clientzone <Door
beheerder gedefinieerde naam>

Source name

NoNoRequest must be authenticated

Alias pattern matchAlias pattern matchMode

RegexRegexPattern type

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

Belangrijk! Dit patroon komt
overeen met elke willekeurige
tekenreeks. Maak een specifiekere
tekenreeks voor uw
gebruikersnamen.

.*@voorbeeld\.comPattern string

ReplaceLeavePattern behavior

\1@\2

Behoudt alleen het gedeelte
gebruikersnaam@FQDN door het
transport en alle andere kenmerken
of navolgende tekens te
verwijderen.

N.v.t.Replace string

StopStopOn successful match

Traversal-serverzone, <Door
beheerder gedefinieerde naam>

<Door beheerder gedefinieerd>,
selecteer de naburige zone in de
richting van Cisco Unified
Communications Manager

Target

EnabledEnabledState

Stap 3 Klik op Create search rule (Zoekregel maken).

De standaard-SIP TCP-time-out beperken op de Cisco Expressway-E
Vanaf Cisco Expressway/Cisco VCS-versie X8.6 is de SIP TCP-time-outwaarde configureerbaar. De
standaardwaarde is 10 seconden. We raden sterk aan de SIP-time-out in te stellen op de laagste waarde die
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geschikt is voor uw implementatie. Een waarde van 1 seconde is in de meeste gevallen geschikt, tenzij op uw
netwerk sprake is van extreme hoeveelheden latentie (zoals video via satellietcommunicatie).

Stel de SIP TCP-time-outwaarde als volgt in:

Procedure

Stap 1 Ga naar de opdrachtregelinterface (deze instelling kan niet worden geconfigureerd via de webinterface).
Stap 2 Typ de volgende opdracht, waarbij u 'n' vervangt door de vereiste time-outwaarde:

xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout:n

Voorbeeld: xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout: 1

Het beperken van de time-out is optioneel, maar kan zorgen tot prestatieverbetering als er een time-out optreedt
in Cisco Expressway-E (of Cisco VCS Expressway) bij een poging het primaireWebEx-datacenter te bereiken.

BFCP inschakelen voor het delen van presentaties
Deze procedure geeft aan welke BFCP-instellingen umoet configureren in de naburige zone of het SIP-profiel
om het delen van presentaties mogelijk te maken. Gedetailleerde informatie over het configureren van
zoneprofielen en SIP-profielen vindt u in de volgende documenten:

• Cisco Expressway en CUCM via SIP-trunk - Implementatiehandleiding voor uw versie van Cisco
Expressway, op http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

• Cisco VCS en CUCM - Implementatiehandleiding voor uw versie van Cisco VCS, op http://
www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

BFCP-ondersteuning is geïntroduceerd in Cisco Unified Communications Manager-versie 8.6(1). We
raden u sterk aan geen versie ouder dan 8.6(2a)SU3 te gebruiken voor BFCP-interoperabiliteit.

Opmerking

Procedure

Stap 1 Verifieer of BFCP is ingeschakeld in de naburige zone Unified Communications Manager in Cisco
Expressway-C of Cisco VCS Control:

• Als u versie X8.1 of later gebruikt, wordt BFCP automatisch ingeschakeld als u het zoneprofiel Cisco
Unified CommunicationsManager (8.6.1 of later) kiest in de naburige zonemet Unified Communications
Manager.

• Als u een oudere versie dan X8.1 gebruikt, stelt u de SIP UDP/BFCP filter mode (SIP
UDP/BFCP-filtermodus) in op Off (Uit) in het zoneprofiel in Cisco VCS Control.

Stap 2 Verifieer of BFCP is ingeschakeld in het SIP-profiel in Unified Communications Manager:
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• Als u versie X8.1 of later gebruikt, wordt BFCP automatisch ingeschakeld als u het Standard SIP
Profile for CiscoVCS (standaard-SIP-profiel voorCiscoVCS) kiest bij het definiëren van de SIP-trunk
naar Cisco Expressway-C of Cisco VCS Control.

• Als u een oudere versie dan X8.1 gebruikt, schakelt u het vakje Allow Presentation Sharing using
BFCP (Presentatie delen toestaan via BFCP) in het SIP-profiel in.

Een SIP-trunk configureren
Configureer het SIP-profiel en de SIP-trunk naar Cisco Expressway-C (of Cisco VCS Control) in Unified
Communications Manager om de eindpunten die bij Unified Communications Manager zijn geregistreerd te
laten deelnemen aan een CMR Cloud-vergadering en om te bellen naar eindpunten die zijn geregistreerd bij
een Cisco VCS Control.

Deze procedure bevat belangrijke stappen. Gedetailleerde instructies vindt u in de volgende documenten:

• Cisco Unified CommunicationsManager met Cisco Expressway (SIP-trunk) - Implementatiehandleiding
voor uw versie van Cisco Expressway, op http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

• Cisco Unified Communications Manager met Cisco VCS (SIP-trunk) - Implementatiehandleiding voor
uw versie van http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Procedure

Stap 1 Configureer in Unified Communications Manager een SIP-trunk tussen Unified Communications Manager
en Cisco Expressway-C (of Cisco VCS Control).

Stap 2 Configureer het SIP-profiel.
Stap 3 U kunt het delen van presentaties inschakelen door het selectievakje Allow Presentation Sharing using

BFCP (Presentatie delen toestaan via BFCP) in het gedeelte Trunk Specific Configuration
(Trunkspecifieke configuratie) van het venster SIP Profile Configuration (SIP-profielconfiguratie) in te
schakelen.
Voor videoapparaten van derden die BFCP ondersteunen moet u mogelijk ook het selectievakje Allow
Presentation Sharing using BFCP (Presentatie delen toestaan via BFCP) in het gedeelte Protocol Specific
Information (Protocolspecifieke informatie) van het venster Phone Configuration (Telefoonconfiguratie)
inschakelen.

Een routepatroon toevoegen
Voeg een routepatroon toe voor het WebEx-domein in Unified Communications Manager.
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Procedure

Voeg op de Unified Communications Manager een routepatroon in voor *.webex.com (of *.*) en laat deze
wijzen naar de SIP-trunk naar Cisco Expressway-C (of Cisco VCS Control).
Gedetailleerde instructies vindt u in de relevante handleiding voor uw versie:

• Unified Communications Manager versie 11.0(1) en later: Handleiding systeemconfiguratie

• Eerdere versies: Beheerhandleiding

Besturingselementen voor bandbreedte configureren
Configureer uw gewenste minimale bandbreedte in Unified CommunicationsManager en in Cisco Expressway
of Cisco VCS.

Procedure

Stap 1 Stel in Unified Communications Manager de regio in om de gewenste minimale bandbreedte toe te staan om
optimale SIP-audio- en -videoverbinding te waarborgen tussen en in de WebEx-cloud.
Gedetailleerde instructies vindt u in het gedeelte 'Regio's' in de relevante handleiding voor uw versie:

• Unified Communications Manager versie 11.0(1) en later: Handleiding systeemconfiguratie

• Eerdere versies: Beheerhandleiding

Stap 2 Stel in Cisco Expressway of Cisco VCS de juiste zones en pijpen in (volgens de vereisten van uw netwerk)
om de gewenste minimale bandbreedte toe te staan.
Gedetailleerde instructies vindt u in het gedeelte 'Bandbreedtebeheer' van de relevante beheerdershandleiding:

• Beheerdershandleiding voor Cisco Expressway

• Beheerdershandleiding voor Cisco VCS

De videobeltekenreeks vereenvoudigen
Als TelePresence-gebruikers willen deelnemen aan een geplande CMR Cloud-vergadering, moeten ze
gewoonlijk een tekenreeks bellen die bestaat uit een vergaderingnummer van negen cijfers gevolgd door het
symbool @ en het domein van de WebEx-site, bijvoorbeeld 123456789@klant-a.webex.com.

U kunt deze tekenreeks vereenvoudigen voor SIP- en H.323-videoapparaten in uw bedrijf door gebruik te
maken van patroonvervanging. In dit voorbeeld voegt u een kort, vervangend voorvoegsel toe waardoor
gebruikers bij het bellen niet meer het domein hoeven op te nemen. In deze voorbeeldimplementatie, waarbij
bedrijfsvideoapparaten zijn geregistreerd bij Unified CommunicationsManager en waarbij Cisco Expressway
Series (of Cisco VCS) wordt gebruikt voor traversal door externe apparaten en firewalls, wordt de
vereenvoudigde beltekenreeks gerouteerd en geconverteerd naar de volledige videobeltekenreeks door middel
van een Unified Communications Manager-routepatroon en een Cisco Expressway-transformatie.
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Gesprekken die zonder het domein van deWebEx-site worden gekozen, maken gebruik van RMS-licenties
op de Cisco Expressway. Gebruikers moeten de volledige URI kiezen om te profiteren van het omzeilen
van RMS-licenties in X8.6 en later.

Opmerking

Ga als volgt te werk om vereenvoudigd bellen in te stellen:

Procedure

Stap 1 Selecteer een voorvoegsel dat begint met een cijfer dat niet veel wordt gebruikt in uw belplan. Dit mag een
* of # bevatten.

Stap 2 Maak in Unified CommunicationsManager een routepatroon dat begint met het voorvoegsel en wordt gevolgd
door een punt en negen X-tekens die staan voor de cijfers van het vergaderingnummer.
Met het voorvoegsel 7 gebruikt u bijvoorbeeld 7.XXXXXXXXX

Stap 3 Configureer het routepatroon om het gesprek naar de Cisco Expressway te leiden.
Stap 4 Maak op de Cisco Expressway een transformatie die overeenkomt met elke beltekenreeks die begint met een

7 en wordt gevolgd door 9 cijfers.
Met het voorvoegsel 7 gebruikt u bijvoorbeeld de reguliere patroontekenreeksexpressie 7(\d{9}).

Stap 5 Configureer de transformatie om het voorvoegselcijfer te verwijderen (7 in dit voorbeeld) en voeg het domein
(@klant-a.webex.com) toe zodat het gesprek naar de juiste WebEx-site wordt gerouteerd.
Bij de reguliere patroonexpressie hierboven gebruikt u bijvoorbeeld de vervangende tekenreeks
\1@klant-a.webex.com.

Als een gebruiker in dit voorbeeld 7123456789 kiest, wordt het gesprek uiteindelijk gerouteerd als
123456789@klant-a.webex.com. De vervanging vindt zowel plaats voor apparaten die bij Unified
Communications Manager zijn geregistreerd als voor externe apparaten die bij een Cisco VCS Expressway
zijn geregistreerd.

Houd er rekening mee dat deze vereenvoudiging alleen van toepassing is op apparaten binnen uw bedrijf,
voor deelname aan vergaderingen die door uw eigen bedrijf worden gehost. Gebruikers die willen bellen naar
vergaderingen die door andere bedrijven worden gehost en deelnemers via externe video moeten de volledige
videobeltekenreeks kiezen, inclusief het domein.

Sitebeheerinstellingen configureren
U hebt via uw WebEx-accountteam toegang tot Cisco WebEx-sitebeheer met een unieke
WebEx-sitebeheer-URL en wachtwoord. Als sitebeheerder moet u zich tijdens de eerste installatie aanmelden
om uw account te integreren en in te richten. Nadat u de eerste installatie hebt voltooid, kunt u uw account
beheren en hebt u toegang tot gebruikers- en beheerhandleidingen van WebEx voor de services en functies
die op uw site zijn geconfigureerd.

Meer informatie over het configureren van uw sitebeheerinstellingen vindt u op
https://help.webex.com/community/webex-admin/content?filterID=contentstatus[published]~category[cmr-cloud].
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Microsoft Skype voor Bedrijven (of Lync)-federatie configureren
Gebruik deze procedure om gebruikers van Skype voor Bedrijven in staat te stellen deel te nemen aan uw
CMRCloud-vergaderingen. Er is geen Cisco-infrastructuurapparatuur nodig (bijvoorbeeld Cisco Expressway,
CiscoVCS ofUnified CommunicationsManager). De Skype voor Bedrijven-servers communiceren rechtstreeks
met de WebEx-cloud.

Procedure

Stap 1 Zorg dat uw omgeving beschikt over een Skype voor Bedrijven in Edge die is geïmplementeerd volgens de
aanbevelingen van Microsoft. Zie de bibliotheek op Microsoft TechNet voor uw versie van Skype voor
Bedrijven Server.

Stap 2 Zorg dat u op uw Skype voor Bedrijven in Edge een certificaat hebt geïmplementeerd dat door een openbare
certificeringsinstantie (CA) is ondertekend. Dit zou al het geval moeten zijn als u beschikt over een
functionerende Skype voor Bedrijven in Edge met ingeschakelde federatie.

Stap 3 Configureer federatie op een van de volgende twee manieren:

• Configureer uw Skype voor Bedrijven in Edge voor open federatie zodat gebruikers van Skype voor
Bedrijven met elk extern domein kunnen communiceren. (We raden deze optie aan.)

• Sta het domein lync.webex.com expliciet toe in uw lijst met vertrouwde federatiepartners van Skype
voor Bedrijven Server.

Stap 4 Verifieer of uw firewall is ingesteld op het toestaan van de volgende TCP- en UDP-poorten tussen uw Skype
voor Bedrijven in Edge en het WebEx-netwerk.

OpmerkingPoortProtocol

Dit zou al toegestaan moeten zijn
als u beschikt over een
functionerende Skype voor
Bedrijven in Edge.

TCP-poort 5061SIP-signalering tussen de Skype
voor Bedrijven in Edge en WebEx

Dit zou al toegestaan moeten zijn
binnen het bereik 50000 tot 59999
als u beschikt over een
functionerende Skype voor
Bedrijven in Edge.

UDP-poorten 56000 tot 57000RTP-media tussen de Skype voor
Bedrijven in Edge en WebEx

Zie de volgende webdocumenten van Microsoft voor meer informatie over federatie:

• 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
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Implementeren met certificaten die door een certificeringsinstantie zijn
ondertekend

Voordat u begint

Zorg dat u uw verzoek tot certificaatondertekening indient bij een openbare certificeringsinstantie die een
certificaat uitgeeft dat WebEx ondersteunt.

WebEx ondersteunt certificaten die zijn uitgegeven door specifieke hoofdcertificeringsinstanties.
Certificaatleveranciers kunnen meerdere hoofdcertificeringsinstanties hebben die mogelijk niet allemaal door
WebEx worden ondersteund. Uw certificaat moet zijn uitgegeven door een van de volgende
hoofdcertificeringsinstanties (of een van hun tussenliggende certificeringsinstanties), anders wordt het gesprek
van uw Cisco Expressway-E of Cisco VCS Expressway niet door WebEx geaccepteerd:

• entrust_ev_ca

• digicert_global_root_ca

• verisign_class_2_public_primary_ca_-_g3

• godaddy_class_2_ca_root_certificate

• GoDaddy 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

Als u een certificaat wilt gebruiken dat is gegenereerd door entrust_2048_ca met Cisco
VCS Expressway X7.2 (of een latere versie, geüpgraded vanuit X7.2), moet u het
certificaat van de vertrouwde hoofdcertificeringsinstantie in de lijst met vertrouwde
certificeringsinstanties op de Cisco VCS Expressway vervangen door de nieuwste versie
van Entrust die beschikbaar is. U kunt het nieuwste entrust_2048_ca.cer-bestand
downloaden via de lijst met hoofdcertificaten op de Entrust-website (https://
www.entrust.net/downloads/root_index.cfm).

Opmerking

• verisign_class_1_public_primary_ca_-_g3

• ca_cert_signing_authority

• geotrust_global_ca

• GlobalSign Root R1
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Neem contact op met GlobalSign om het certificaat opnieuw te coderen als R1 als zij
een andere waarde aan u toewijzen.

Opmerking

• thawte_primary_root_ca

• geotrust_primary_ca

• addtrust_external_ca_root

Deze lijst kan mettertijd worden gewijzigd. Neem voor de actuele gegevens contact op met WebEx of
bekijk de informatie bij de volgende koppeling: https://kb.webex.com/WBX83490.

Procedure

DoelOpdracht of actie

Gebruik Cisco Expressway-E (of Cisco VCS
Expressway) om eenCSR (Ondertekeningsaanvraag
certificaat) te genereren.

Een CSR genereren, op pagina 25Stap 1

Laad het SSL-certificaat op de Cisco Expressway-E
(of Cisco VCS Expressway).

Het ondertekende SSL-servercertificaat
installeren, op pagina 26

Stap 2

Zorg dat de lijst met vertrouwde
certificeringsinstanties de juiste certificaten bevat.

De lijst met vertrouwde
certificeringsinstanties configureren op de
Cisco Expressway-E, op pagina 26

Stap 3

Een CSR genereren
Maak voor beveiligd bellen gebruik van de Cisco Expressway-E (of Cisco VCS Expressway) om een
Ondertekeningsaanvraag certificaat (CSR) te genereren.

Deze procedure bevat belangrijke stappen. Gedetailleerde instructies vindt u in het gedeelte 'Een CSR genereren'
van de relevante handleiding:

• Cisco Expressway-certificaten maken en gebruiken - Implementatiehandleiding

• Cisco VCS-certificaten maken en gebruiken - Implementatiehandleiding

Procedure

Stap 1 Genereer een CSR (Ondertekeningsaanvraag certificaat).
Stap 2 Download de CSR en verzend deze naar uw gekozen hoofdcertificeringsinstantie (CA).

De meeste certificeringsinstanties vereisen dat de CSR wordt geleverd in de aanvraagindeling PKCS#10.

Stap 3 Zorg dat uw CA u voorziet van een SSL-servercertificaat dat zowel server- als clientverificatiesleutels bevat.
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Het ondertekende SSL-servercertificaat installeren
Deze procedure bevat belangrijke informatie. Gedetailleerde instructies vindt u in het gedeelte waarvan de
titel begint met 'Certificaten en sleutels laden' in de relevante handleiding:

• Cisco Expressway-certificaten maken en gebruiken - Implementatiehandleiding

• Cisco VCS-certificaten maken en gebruiken - Implementatiehandleiding

Procedure

Nadat u het SSL-servercertificaat hebt ontvangen van uw openbare certificeringsinstantie laadt u deze op de
Cisco Expressway-E (of Cisco VCS Expressway).

De lijst met vertrouwde certificeringsinstanties configureren op de Cisco Expressway-E
Twee typen certificaten moeten aanwezig zijn in de lijst met vertrouwde certificeringsinstanties in uw Cisco
Expressway-E (of Cisco VCS Expressway) om de beveiligde belconfiguratie te voltooien:

• Het hoofdcertificaat (en het tussenliggende certificaat, indien van toepassing) van de openbare
certificeringsinstantie (CA) die uw SLL-servercertificaat heeft ondertekend.

• De certificaten van de openbare CA die worden gebruikt door de WebEx-cloud. U verkrijgt deze
certificaten door de inhoud van elk van de volgende koppelingen te kopiëren en te plakken in een
afzonderlijk tekstbestand met de extensie .PEM:

◦ VeriSign Class 3 Public Primary CA

◦ VeriSign Class 3 Primary CA - G5

◦ VeriSign Class 3 Public Primary CA - G3

◦ QuoVadis Root CA 2

Gedetailleerde instructies voor het configureren van de lijst met vertrouwde certificeringsinstanties
vindt u in de relevante handleiding:

• Cisco Expressway-certificaten maken en gebruiken - Implementatiehandleiding

• Cisco VCS-certificaten maken en gebruiken - Implementatiehandleiding

Doe het volgende om na te gaan of de lijst met vertrouwde certificeringsinstanties al een CA-certificaat
bevat:

Procedure

Stap 1 In Cisco Expressway-E of Cisco VCS Expressway:

• X8.1 en later gaat u naarMaintenance (Onderhoud) > Security certificates (Beveiligingscertificaten)
> Vertrouwd CA-certificaat.
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• X7.2.3 gaat u naarMaintenance (Onderhoud) > Certificate management (Certificaatbeheer) >
(Trusted CA certificate) Vertrouwd CA-certificaat.

Stap 2 Klik op Show CA certificate (CA-certificaat weergeven).
In een nieuw venster wordt de huidige lijst met vertrouwde certificeringsinstanties weergegeven.

Stap 3 Zoek naar de naam van de CA die het certificaat heeft uitgegeven, bijvoorbeeld QuoVadis Root CA2.

De service verifiëren

Procedure

Stap 1 Maak een testhostaccount en schakel hiervoor CMR Cloud (en persoonlijke CMR, indien van toepassing) in.
Als u gebruikmaakt van TSP-audio, configureert u het hostaccount met de parameters voor
teleconferentietoegang voor de TSP.

Stap 2 Meld u bij uw WebEx-site aan als de testhost, download Productiviteitstools en doorloop de persoonlijke
CMR-installatie (indien van toepassing).

Stap 3 Plan een WebEx-vergadering via Productiviteitstools en verifieer het volgende:

• De vergadering wordt in de agenda weergegeven.

• De testhost ontvangt de bevestigingsmail voor de vergadering van WebEx.

Stap 4 Bel in bij de persoonlijke CMR (indien van toepassing) of bij een geplande vergadering en verifieer het
volgende:

• Er is tweewegvideo tussen de WebEx-vergadertoepassing en TelePresence-, Jabber-, Lync- of andere
videoapparaten.

• Op apparaten die het delen van presentaties ondersteunen kunnen presentaties worden gedeeld.
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H O O F D S T U K  4
CMR Cloud-vergaderingen

• Cisco hybride CMR (samenwerkingsvergaderruimte) en Cloud CMR (samenwerkingsvergaderruimte)
bij elkaar gebruiken, pagina 29

• Over TSP-audio, pagina 29

Cisco hybride CMR (samenwerkingsvergaderruimte) en Cloud
CMR (samenwerkingsvergaderruimte) bij elkaar gebruiken

Hosts voor wie zowel CMR Cloud als Hybride CMR is ingeschakeld, kunnen alleen Productiviteitstools
gebruiken om CMR Cloud-vergaderingen te beheren.

Hosts die vergaderingen moeten beheren via resources op locatie moeten een alternatieve manier gebruiken,
zoals de Cisco Smart Scheduler of het Cisco WebEx Planningspostvak.

Over TSP-audio
Als u CMR Cloud in combinatie met geïntegreerde TSP-audio (teleconferentieserviceprovider) gebruikt,
wordt via WebEx een PSTN-gesprek geplaatst naar de TSP-audioservice en gebruikgemaakt van een 'script'
met DTMF-vermeldingen om deel te nemen aan de audioconferentie. Het telefoonnummer dat wordt gekozen
en de benodigde paramaters voor dit DTMF-script worden verkregen bij het TSP-audioaccount in het
WebEx-account van de host. Deze parameters zijn te vinden inMijn WebEx >Mijn audio.

WebExwerkt samenmet elke TSP-partner om te bepalen welk kiesscript moet worden gebruikt (het kiesscript
kan alleen in WebEx worden weergegeven of gewijzigd).
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H O O F D S T U K  5
One Button to Push configureren

• One Button to Push, pagina 31

• Cisco TelePresence Management Suite Extension voor Microsoft Exchange configureren, pagina 31

• Door Cisco TMS beheerde eindpunten toevoegen aan Exchange, pagina 36

One Button to Push
Met One Button to Push (OBTP) kunnen deelnemers rechtstreeks vanaf hun videosysteem aan een CMR
Cloud-vergadering deelnemen door de knop Deelnemen aan vergadering te selecteren. Om van deze
mogelijkheid gebruik te maken moet de ruimte met het videosysteem worden toegevoegd aan een ruimtebron
in de agenda-uitnodiging van Outlook.

Als u OBTP wilt inschakelen, moet u het volgende doen:

• WebEx-productiviteitstools met TelePresence configureren vanaf uwWebEx-site. Voor meer informatie
raadpleegt u: Sitebeheerinstellingen configureren, op pagina 22

• TelePresence Management Suite (TMS) en TelePresence Management Suite Extension (TMS XE)
configureren.

• Door TMS beheerde eindpunten toevoegen aan Microsoft Exchange.

Raadpleeg de Gebruikershandleiding WebEx-integratie met Outlook voor Windows https://help.webex.com/
docs/DOC-6243 of de Gebruikershandleiding WebEx-integratie met Outlook voor de Mac https://
help.webex.com/docs/DOC-6242.

Cisco TelePresence Management Suite Extension voor
Microsoft Exchange configureren

Voorwaarden
• Cisco TMSXE softwareversie 5.2 of later is vereist.
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• Cisco TMS softwareversie 15.2 of later is vereist.

• Eindpunten die beschikbaar zijn als postvakken voor boekingen in een CMRCloud-vergadering moeten
in Exchange zijn ingesteld op AutoAccept.

• Als de organisator van vergaderingen een vergadering plant in een ander domein dan het domein waarin
de TMSXE is gehost, moet het domein waarin de TMSXE zich bevindt worden toegevoegd aan de lijst
met sites in de zone 'Lokaal intranet' op de computer van de organisator van de vergadering, zodat de
TMSXE-server hierop wordt vertrouwd. Als de TMSXE wordt gehost in een domein dat zich buiten het
domein van veel of alle gebruikers bevindt, is het het efficiëntst als de IT-afdeling van uw bedrijf dit
voor alle gebruikers doet via een groepsbeleidsregel of een aanmeldscript. Als dit niet wordt gedaan,
moeten gebruikers elke keer dat ze een vergadering willen plannen hun TMSXE-gebruikersnaam en
-wachtwoord invoeren.

• Voor TMSXE is een ondertekend certificaat vereist dat wordt vertrouwd in de organisatie. Hiertoe moet
u vanuit IIS een CSR (Ondertekeningsaanvraag certificaat) genereren om te leveren aan de
certificeringsinstantie (CA). Het certificaat mag een zelfondertekend certificaat zijn of afkomstig zijn
van een vertrouwde interne certificeringsinstantie of openbare certificeringsinstantie.

Optimale werkwijzen voor het implementeren
We raden aan Cisco TMSXE op een zelfstandige server te installeren.

Cisco TMSXE kan samen met Cisco TMS in kleinere implementaties worden geplaatst. Hiervoor gelden de
volgende vereisten:

• De server moet minimaal over 4 GB RAM beschikken.

• Er zijn maximaal 50 TelePresence-eindpunten beschikbaar voor boekingen in Cisco TMS en Cisco
TMSXE.

Voor details over de installatie en configuratie van TMSXE raadpleegt u:

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

Planningsopties met Cisco TMSXE
• Via de invoegtoepassing WebEx-productiviteitstools voor Microsoft Outlook voegt u WebEx toe aan
uw vergadering in Microsoft Outlook.

Cisco TMSXE instellen voor One Button to Push
Als u Cisco TMSXE zo wilt configureren dat via One Button to Push kan worden gepland, moet u het volgende
doen:

• De Cisco TMS-boekingsservice installeren
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De boekingsservice installeren

Voordat u begint

Als u WebEx-productiviteitstools met TelePresence wilt laten communiceren met Cisco TMSXE moet u de
boekingsservice hebben geïnstalleerd.

Als u de proxy niet hebt opgenomen tijdens de eerste installatie, voert u de volgende procedure uit.

Procedure

Stap 1 Ga op de Cisco TMSXE-server naar het bedieningspaneel.
Stap 2 Klik met de rechtermuisknop opCisco TelePresenceManagement Suite Extension forMicrosoft Exchange

(Cisco TelePresence Management Suite Extension voor Microsoft Exchange) en selecteer Change
(Wijzigen).
Hiermee start u het installatieprogramma en kunt u uw installatie wijzigen.

Stap 3 Volg alle instructies van het installatieprogramma en kies voor opname van de Cisco TMSBoekingsservice.
Door installatie van de boekingsservice wordt IIS opnieuw gestart.

IIS voor HTTPS configureren
Voor de boekingsservice moet HTTPS zijn geconfigureerd voor DefaultSite in IIS.

Als IIS niet aanwezig is op de server voordat Cisco TMSXE wordt geïnstalleerd, wordt IIS automatisch
geïnstalleerd bij de boekingsservice. Dan moet HTTPS na de installatie worden geconfigureerd om de
boekingsservice te laten functioneren.

Meer informatie vindt u in het Microsoft Support-artikel: Een HTTPS-service instellen in IIS.

In de IIS-configuratie van de bovenstaande koppeling moet u de volgende instelling configureren om
gebruikers vergaderingen te laten plannen via de invoegtoepassing WebEx- en TelePresence-integratie
met Outlook voorMicrosoft Outlook: In de configuratie 'SSL-instellingen' voor 'Clientcertificaten' selecteert
u 'Negeren'. Als u dat niet doet, ontvangen gebruikers een foutbericht bij het plannen van vergaderingen
via de invoegtoepassing WebEx- en TelePresence-integratie met Outlook voor Microsoft Outlook.

Opmerking

Het servercertificaat configureren
Op de Windows-server waarop TMSXE wordt uitgevoerd moet u een servercertificaat in IIS laden.

Dit houdt in dat u een CSR (Ondertekeningsaanvraag certificaat) genereert, deze verzendt naar een
certificeringsinstantie (CA) en het ondertekende certificaat dat u vervolgens van de CA ontvangt, installeert.
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Een CSR genereren voor IIS 7 (Windows Server 2008)

Procedure

Stap 1 Open de Server Manager-console (Start > Alle programma's > Beheertools > Server Manager).
Stap 2 In de weergave Rol selecteert u IIS Manager (Server Manager > Rollen > Webserver > IIS Manager).
Stap 3 Dubbelklik op Servercertificaten.
Stap 4 Klik aan de rechterkant van het deelvenster Acties op Certificaataanvraag maken.
Stap 5 (Belangrijk) Voer in het veld 'Algemene naam:' de volledige domeinnaam (FQDN) in van de DNS-naam die

gebruikers in de adresbalk in hun browser moeten typen om uwwebsite te bereiken (site.cisco.comNOT site).
Als u een andere fysieke hostnaam hebt dan gebruikers in hun browser moeten typen om bij uw site te komen,
voert u de naam in die gebruikers moeten gebruiken.

Stap 6 Typ in het veld Organisatie de naam van uw organisatie.
Stap 7 Typ in het veld Organisatie-eenheid de naam van uw organisatie en klik op Volgende.
Stap 8 Typ in het veld Stad/plaats de plaats waar de server zich bevindt en klik op Volgende.
Stap 9 Typ in het veld Staat/provincie de provincie waar de server zich bevindt.
Stap 10 Selecteer in het veld Land/regio VS (Verenigde Staten) en klik op Volgende.
Stap 11 Houd het veld CSP op de standaardwaarde.
Stap 12 Selecteer 2048 voor Bitlengte.
Stap 13 Voer een bestandsnaam in (of blader ernaartoe) om de CSR op te slaan en klik op Voltooien.
Stap 14 Kopieer en plak de gehele inhoud van het CSR-bestand dat u zojuist hebt opgeslagen.

De standaardopslaglocatie is C:\.
Stap 15 Biedt het CSR-bestand aan uw CA aan en wacht tot deze een ondertekend certificaat terugstuurt.

Het openbare hoofdcertificaat installeren in IIS 7 (Windows Server 2008)

Procedure

Stap 1 Dubbelklik op het certificaatbestand Hoofdcertificeringsinstantie en klik op Certificaat installeren.
Stap 2 Klik op Volgende, selecteer het keuzerondje bij Alle certificaten in de volgende opslag plaatsen en klik

vervolgens op Bladeren.
Stap 3 Plaats een vinkje bij Fysieke opslagplaatsen tonen.
Stap 4 Vouw de map Vertrouwde hoofdcertificeringsinstanties uit, selecteer de map Lokale computer en klik op

OK.
Stap 5 Klik op Volgende en vervolgens op Voltooien. Het volgende bericht wordt weergegeven: 'Het importeren is

gelukt'.
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Het certificaat van de tussenliggende certificeringsinstantie installeren (indien van toepassing)

Procedure

Stap 1 Dubbelklik op het certificaatbestandTussenliggende certificeringsinstantie en klik opCertificaat installeren.
Stap 2 Klik op Volgende, selecteer het keuzerondje bij Alle certificaten in de volgende opslag plaatsen en klik

vervolgens op Bladeren.
Stap 3 Plaats een vinkje bij Fysieke opslagplaatsen tonen.

Vouw de map Tussenliggende certificeringsinstanties uit, selecteer de map Lokale computer en klik op
OK.

Stap 4 Klik op Volgende en vervolgens op Voltooien. Het volgende bericht wordt weergegeven: 'Het importeren is
gelukt'.

Het SSL-servercertificaat installeren

Procedure

Stap 1 Ga in de IIS Manager-console naar het actievenster Servercertificaten en klik op Certificaataanvraag
voltooien. De wizard Certificaataanvraag voltooien wordt weergegeven.

Stap 2 Blader naar de locatie waar u uw SSL-servercertificaat hebt opgeslagen, selecteer het en klik vervolgens op
Openen.

Stap 3 Voer een voor de hand liggende naam voor uw certificaat in (bijvoorbeeld de hostnaam van het certificaat).
Klik vervolgens op OK.
Vanaf dit moment is SSL beschikbaar voor TMSXE. U moet echter nog wel de TMSXE of afzonderlijke
mappen configureren om SSL te kunnen gebruiken. Selecteer uw IIS-site.

Stap 4 Klik aan de rechterkant van het actievenster onder Site bewerken op Bindingen.
Stap 5 Klik op de knop Toevoegen.
Stap 6 Selecteer https in het menu Type.
Stap 7 Selecteer uw SSL-certificaat in het menu SSL-certificaat.
Stap 8 Klik op OK.

De weer te geven locatie voor TelePresence-ruimten in Outlook configureren
Bij het selecteren van TelePresence-ruimten tijdens het plannen van een CMR Cloud-vergadering in Outlook,
wordt de locatie van de ruimte weergegeven in zowel het adresboekvenster Deelnemers en resources selecteren,
een standaardonderdeel van Outlook, als in het venster TelePresence-ruimten selecteren, dat wordt weergegeven
bij gebruik van OBTP.
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Procedure

Stap 1 Als u het adresboekvenster Deelnemers en resources selecteren wilt weergeven, klikt u op de knop Aan... in
het venster Vergadering.

Stap 2 Als u het venster TelePresence-ruimten toevoegen wilt weergeven, klikt u op de knop TelePresence-ruimten
toevoegen in het deelvenster Vergaderingopties.
Bij het starten van TMSXE voor de Active Directory-accounts van de ingeschakelde postvakken wordt de
locatie in het venster 'TelePresence-ruimten selecteren' gelezen vanuit Active Directory en aan OBTP geleverd.
Het is een eenvoudig tekstveld dat geen gestructureerde gegevens bevat. De locatie-informatie is hetzelfde
als wordt weergegeven in de kolom 'Locatie' in het Microsoft Exchange-adresboek dat wordt weergegeven
in Cisco TMSXE configureren voor One Button to Push.

De weer te geven structuur en hiërarchie in het vervolgkeuzemenu in het Exchange-adresboekwordt handmatig
gemaakt door de Exchange-beheerder. Dit kan worden gedaan door knooppunten te maken en deze een naam
en een zoekfilter te geven. Het is gebruikelijk om de lijst te structureren op afdeling, groep of bedrijfseenheid
(naast geografische locatie). Meer informatie vindt u in de documentatie voor Microsoft Exchange.

Door Cisco TMS beheerde eindpunten toevoegen aan Exchange
Voordat er eindpunten kunnen worden toegevoegd aan Cisco TMSXEmoeten deze worden vertegenwoordigd
door een postvak voor een vergaderruimte in Exchange.

Gebruik de Exchange Management Console (EMC) om één postvak voor een vergaderruimte te maken voor
elk van uw eindpunten, bijvoorbeeld conferentieruimte@voorbeeld.com. Zie de documentatie bij Microsoft
Exchange voor meer informatie over het maken van postvakken voor een vergaderruimte.

Om de installatie van Cisco TMSXE te vereenvoudigen raden we aan de Cisco TMS-weergavenaam van het
eindpunt te gebruiken als naam voor het postvak (met verwijdering van spaties).

Alle postvakken voor een vergaderruimte moeten vervolgens worden geconfigureerd om de Cisco
TMSXE-servicegebruiker volledige toegangsrechten te geven. Volg hieronder de instructies voor uw versie
van Exchange.

Bestaande postvakken hergebruiken
Als een eindpunt zich bevindt in een vergaderruimte die al een postvak voor een vergaderruimte bevat, kan
het postvak worden hergebruikt voor boekingen in Cisco TMSXE.

Alle bestaande boekingen in hergebruikte postvakkenworden bij het starten van Cisco TMSXE gedupliceerd
in Cisco TMS. U krijgt de optie e-mailmeldingen naar organisatoren te verzenden als een van deze
boekingen mislukt. Boekingen uit het verleden worden niet gedupliceerd.

Opmerking

Hergebruikte postvakken moeten ook worden geconfigureerd volgens de onderstaande instructies.
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Exchange 2007-postvakken configureren
Als u Exchange 2007-postvakken wilt configureren, doet u het volgende:

• Verleen eerst volledige toegangsrechten aan de servicegebruiker.

• Configureer vervolgens de vereiste instellingen.

Voordat u begint

Alle postvakken voor een vergaderruimte moeten zijn ingesteld op gelijke behandeling van resourcegegevens
om conflicten te voorkomen. Rechten kunnen worden ingesteld via de console of de shell en eigenschappen
moeten worden ingesteld via Exchange Management Shell.

Procedure

Stap 1 Ga via de boomstructuur van Exchange Management Console naar Configuratie ontvanger > Postvak en
selecteer het postvak dat u wilt configureren.

Stap 2 Klikmet de rechtermuisknop op het postvak voor een vergaderruimte en selecteerVolledige toegangsrechten
beheren....

Stap 3 Voeg de Cisco TMSXE-servicegebruiker toe.
Stap 4 Voer via ExchangeManagement Shell de volgende opdrachten in, waarbij u [postvak] vervangt door de naam

van het te configureren postvak zonder een @-teken en het domein: Add-MailboxPermission [postvak]
-User “[servicegebruiker]" -AccessRights FullAccess

Volgende stappen

Zorg dat alle resourcepostvakken hetzelfde zijn geconfigureerd en overeenkomstig de vereisten in de tabel
hieronder.

Verschillende instellingen binnen postvakken kunnen leiden tot verkeerde combinaties binnen Cisco TMS
en Exchange.

BeschrijvingVereiste waardeShellparameter

Stelt het postvak in op automatische
verwerking van uitnodigingen.

AutoAcceptAutomateProcessing

Geeft aan tot hoever vooruit gebruikers
vergaderingen kunnen plannen. We raden
sterk aan deze instelling gelijk te maken aan
die van Cisco TMS: Administrative Tools >
Configuration > Conference Settings >
Conference Create Options > Booking
Window (in days).

Moet tussen 0 en 1080
liggen. Zie de beschrijving
voor een aanbeveling.

BookingWindowInDays

Geeft aan dat terugkerende vergaderingen die
buiten de boekingsperiode vallen worden
verworpen.

TrueEnforceSchedulingHorizon
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Voorkomt dat het postvak overlappende
boekingen accepteert. Deze worden niet
ondersteund door Cisco TMS.

FalseAllowConflicts

Voorkomt dat het postvak overlappende
boekingen accepteert. Deze worden niet
ondersteund door Cisco TMS.

0ConflictPercentageAllowed

Voorkomt dat het postvak terugkerende
vergaderingen accepteert waarvan bepaalde
vergaderingen conflicteren met bestaande
boekingen.

0MaximumConflictInstances

We raden aan deze optie uit te schakelen om
vergaderonderwerpen te verwijderen. Als het
voor sommige postvakken voor een
vergaderruimte echter een vereiste is dat deze
optie is ingeschakeld, moet deze voor alle
postvakken worden ingesteld op True.

False (aanbevolen) of TrueDeleteSubject

Stelt het postvak zo in dat de naam van de
organisator nooit aan het onderwerp van een
boeking wordt toegevoegd. Deze instelling
kan desgewenst voor alle postvakken worden
ingesteld op True.

Bij inschakeling van zowel deze
instelling als de instelling voor
verwijdering van het onderwerp
worden de
vergaderonderwerpen blanco in
Cisco TMX en Cisco TMSXE.

Opmerking

False of TrueAddOrganizerToSubject

Met deze instelling verwijdert u de vlaggen
'Privé' voor alle vergaderingen die door het
postvak zijn geaccepteerd. Deze instelling
hoeft niet te worden ingeschakeld, maar moet
gelijk zijn voor alle postvakken die aan Cisco
TMSXE zijn toegevoegd. De vlag 'Privé'
wordt overigens niet ondersteund door Cisco
TMS. Zie Optimale werkwijzen voor het
implementeren in de installatiehandleiding
voor meer informatie.

True (aanbevolen) of FalseRemovePrivateProperty

Ukunt verifiëren of de bovenstaande instellingen actief zijn via de shellopdrachtGet-MailboxCalendarSettings
- id [postvak]|fl.
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Exchange 2010-postvakken configureren
Als u Exchange 2007-postvakken wilt configureren, doet u het volgende:

• Verleen eerst volledige toegangsrechten aan de servicegebruiker.

• Configureer vervolgens de vereiste instellingen.

Voordat u begint

Alle postvakken voor een vergaderruimte moeten zijn ingesteld op gelijke behandeling van resourcegegevens
om conflicten te voorkomen. De meeste rechten en eigenschappen voor postvakken voor een vergaderruimte
in Exchange 2010 kunnen worden ingesteld via de console of de shell.

Procedure

Stap 1 Ga via de boomstructuur van Exchange Management Console naar Configuratie ontvanger > Postvak en
selecteer het postvak dat u wilt configureren.

Stap 2 Klikmet de rechtermuisknop op het postvak voor een vergaderruimte en selecteerVolledige toegangsrechten
beheren....

Stap 3 Selecteer Toevoegen.
Stap 4 Voeg de eerder gemaakte Cisco TMSXE-servicegebruiker toe en selecteer Beheren.
Stap 5 Selecteer Voltooien.
Stap 6 U kunt ook Exchange Management Shell gebruiken om de volgende opdrachten in te voeren, waarbij u

[postvak] vervangt door de naam van het te configureren postvak zonder een @-teken en het domein:
Add-MailboxPermission -identity [postvak] -User [servicegebruiker] -AccessRights FullAccess
Herhaal een van deze procedures voor elk postvak.

Volgende stappen

Zorg dat alle resourcepostvakken hetzelfde zijn geconfigureerd en overeenkomstig de vereisten in de tabel
hieronder.

Verschillende instellingen binnen postvakken kunnen leiden tot verkeerde combinaties binnen Cisco TMS
en Exchange.

BeschrijvingVereiste waardeShellparameterConsoleveld

Stelt het postvak in op
automatische verwerking van
uitnodigingen.

AutoAcceptAutomateProcessingAutomatisch
beheer van
resources
inschakelen

(Tabblad Algemene
resources)
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Geeft aan tot hoever vooruit
gebruikers vergaderingen kunnen
plannen. We raden sterk aan deze
instelling gelijk te maken aan die
van Cisco TMS: Administrative
Tools > Configuration >
Conference Settings >
Conference Create Options >
Booking Window (in days).

Moet tussen 0 en 1080
liggen. Zie de
beschrijving voor een
aanbeveling.

BookingWindowInDaysBoekingsperiode
(dagen)

(Tabblad
Resourcebeleid)

Geeft aan dat terugkerende
vergaderingen die buiten de
boekingsperiode vallen worden
verworpen.

TrueEnforceSchedulingHorizonTerugkerende
vergaderingen met
een einddatum
buiten de
boekingsperiode
weigeren

(Tabblad Algemene
resources)

Voorkomt dat het postvak
overlappende boekingen
accepteert. Deze worden niet
ondersteund door Cisco TMS.

FalseAllowConflictsConflicterende
vergaderaanvragen
toestaan

(Tabblad
Resourcebeleid)

Voorkomt dat het postvak
overlappende boekingen
accepteert. Deze worden niet
ondersteund door Cisco TMS.

0ConflictPercentageAllowedToegestane
conflictpercentage

(Tabblad Algemene
resources)

Voorkomt dat het postvak
terugkerende vergaderingen
accepteert waarvan bepaalde
vergaderingen conflicteren met
bestaande boekingen.

0MaximumConflictInstancesMaximum
conflicterende
exemplaren

(Tabblad
Resourcebeleid)

We raden aan deze optie uit te
schakelen om
vergaderonderwerpen te
verwijderen. Als het voor
sommige postvakken voor een
vergaderruimte echter een vereiste
is dat deze optie is ingeschakeld,
moet deze voor alle postvakken
worden ingesteld op True.

False (aanbevolen) of
True

DeleteSubjectHet onderwerp
verwijderen

(Tabblad
Resourcegegevens)
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Stelt het postvak zo in dat de naam
van de organisator nooit aan het
onderwerp van een boeking wordt
toegevoegd. Deze instelling kan
desgewenst voor alle postvakken
worden ingesteld op True.

Bij inschakeling
van zowel deze
instelling als de
instelling voor
verwijdering van
het onderwerp
worden de
vergaderonderwerpen
blanco in Cisco
TMX en Cisco
TMSXE.

Opmerking

False of TrueAddOrganizerToSubjectDe naam van de
organisator
toevoegen aan het
onderwerp

(Tabblad
Resourcegegevens)

Met deze instelling verwijdert u
de vlaggen 'Privé' voor alle
vergaderingen die door het
postvak zijn geaccepteerd. Deze
instelling hoeft niet te worden
ingeschakeld, maar moet gelijk
zijn voor alle postvakken die aan
Cisco TMSXE zijn toegevoegd.
De vlag 'Privé' wordt overigens
niet ondersteund door Cisco TMS.
Zie Optimale werkwijzen voor het
implementeren in de
installatiehandleiding voor meer
informatie.

True (aanbevolen) of
False

RemovePrivatePropertyDe vlag 'Privé'
verwijderen voor
een geaccepteerde
vergadering

(Tabblad
Resourcegegevens)

Schakelt de Calendar Repair
Assistant (CRA) voor het postvak
uit. Er is geen GUI-optie om deze
instelling te wijzigen.

True (sterk aanbevolen)CalendarRepairDisabled

(Set-Mailbox)

U kunt verifiëren of de bovenstaande instellingen actief zijn via de shellopdrachtGet-MailboxCalendarSettings
- id [postvak]|fl.

U kunt verifiëren of de Calendar Repair Assistant is uitgeschakeld via de opdrachtGet-Mailbox -id [postvak]
| ft CalendarRepairDisabled .

Implementatiehandleiding voor CMR Cloud Enterprise (WBS31)    
41

One Button to Push configureren
Exchange 2010-postvakken configureren



   Implementatiehandleiding voor CMR Cloud Enterprise (WBS31)
42

One Button to Push configureren
Exchange 2010-postvakken configureren



H O O F D S T U K  6
Problemen oplossen

• Problemen met TSP-audio oplossen, pagina 44

• Trapsgewijze vensters, pagina 44

• Versiecompatibiliteit, pagina 44
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Problemen met TSP-audio oplossen
Tabel 4: Problemen met TSP-audio

Aanbevolen actieMogelijke oorzakenProbleem of bericht

Verifieer de geldigheid van het
audioaccount door een
WebEx-vergadering (geen CMR
Cloud-vergadering) te starten via
hetzelfde hostaccount. Verifieer of
de telefonie werkt door de
terugbelfunctie te gebruiken. Als
het terugbellen mislukt, meld u
zich aan bij de WebEx-site als
dezelfde host die de vergadering
heeft gepland, en bewerkt/verifieert
u de validatie van het
standaard-TSP-audioaccount
binnen het hostaccount (Mijn
WebEx >Mijn audio > Bewerken).
U moet mogelijk contact opnemen
met uw TSP-serviceprovider om
een geldig TSP-audioaccount te
krijgen.

Het TSP-audioaccount dat door het
WebEx-hostaccount wordt
gebruikt, is niet geldig.

TelePresence-deelnemers kunnen
de audio van WebEx-deelnemers
niet horen.

Neem contact opmet de technische
ondersteuning. Zorg dat u de
gegevens bij de hand hebt over het
TSP-audioaccount van het
WebEx-hostaccount dat voor de
vergadering wordt gebruikt.

Het PSTN/DTMF-kiesscript
navigeert niet goed door de IVR
van de
TSP-audioconferentieservice.

Trapsgewijze vensters
Er kan een effect van trapsgewijze vensters optreden als u de presentatiekabel tussen uw pc en uw TelePresence-
videoapparaat aansluit terwijl uw CiscoWebEx-videovenster is geopend.

Als u een trapsgewijs scherm krijgt, sluit u het videovenster.

Versiecompatibiliteit
Voor alle informatie over de compatibiliteit en ondersteuning van CMR Cloud raadpleegt u
http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility
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