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C A P Í T U L O  1
Opções de implantação

• Sobre o CMR em nuvem, página 1

• Exemplo: Site SIP com infraestrutura Cisco, página 2

• Exemplo: Site SIP e site Microsoft Skype for Business (ou Lync), página 2

• Exemplo: SIP e Microsoft Skype for Business (ou Lync) juntos em um site, página 3

• Opções de segurança, página 3

Sobre o CMR em nuvem
Os participantes podem entrar em uma CMR em nuvem reunião a partir do WebEx aplicativo da web, de um
telefone ou de um dispositivo de vídeo. Os dispositivos de vídeo negociam todas as mídias (vídeo principal,
conteúdo e áudio) de e para a WebEx nuvem. Esta mídia flui sobre IP negociado usando SIP ou H.323 (é
recomendado SIP). A infraestrutura do Cisco TelePresence pode ser usada para controle de chamadas e firewall
transversal, mas não é necessária.

WebEx Oferece várias opções de solução de áudio para WebEx usuários de aplicativos e participantes de
telefone. Para o CMR em nuvem, as opções disponíveis são WebEx Áudio (incluindo Áudio conectado em
nuvem) e áudio do Provedor de serviços de teleconferência (TSP) que forem compatíveis com o CMR
híbrido/CMR em nuvem.

Contate o Gerente de contas Cisco para obter mais informações sobre o WebEx Áudio e obtenha a lista mais
recente de parceiros do Provedor de áudio TSP verificado.
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Exemplo: Site SIP com infraestrutura Cisco
Neste exemplo, os dispositivos de vídeo da empresa estão registrados em Unified Communications Manager,
com Cisco Expressway-C e Cisco Expressway-E sendo usados para chamadas seguras e firewall transversal.

Figura 1: Site SIP usando Unified Communications Manager

Outras implantações também são possíveis com a infraestrutura do Cisco TelePresence, incluindo:

• Cisco VCS Control e Cisco VCS Expressway

Os dispositivos de vídeo são registrados para Cisco VCSControl em vez de para Unified Communications
Manager.

• Cisco VCS Control e Cisco VCS Expressway com Unified Communications Manager

O vídeo é registrado para Cisco VCS Control e Unified Communications Manager (uma combinação
dos dois modelos acima).

Exemplo: Site SIP e site Microsoft Skype for Business (ou Lync)
O Microsoft Skype for Business era anteriormente conhecido como Microsoft Lync. Este documento irá se
referir-se ao Skype for Business apenas para a maior parte.

Neste exemplo, os convidados entram em uma reunião CMR em nuvem de dois tipos de implantação. O
Cliente A usa SIP com infraestrutura Cisco, incluindo Unified Communications Manager para o controle de
chamada e Cisco Expressway para o firewall/NAT transversal. O Cliente C não tem equipamentos de
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infraestrutura Cisco. Os servidores do Skype for Business no Cliente C se comunicam diretamente com o
WebEx em nuvem.

Figura 2: Site SIP e site Microsoft Skype for Business

Exemplo: SIP e Microsoft Skype for Business (ou Lync) juntos
em um site

Neste exemplo, o Cliente A possui dispositivos de vídeo e infraestrutura Cisco SIP, bem como Skype for
Business. O Cliente C, como anteriormente, não possui equipamentos de infraestrutura Cisco.

Quando um site combina o Skype for Business e clientes Cisco SIP, como no caso do Cliente A, as seguintes
diretrizes se aplicam:

• O site deve usar o Skype for Business Edge e um Expressway-E Edge.

• O tráfego do Skype for Business destinado ao WebEx em nuvem não deve ser encaminhado através do
gateway do Expressway-C Lync.

No exemplo, os servidores do Skype for Business do Cliente A encaminhariam o tráfego para o
video.customerA.com através do gateway do Expressway-C Lync, mas encaminhariam o *.webex.com
diretamente através do Lync Edge.

Figura 3: Site SIP/Skype for Business e site Microsoft Skype for Business

Opções de segurança
Para chamadas SIP, CMR em nuvem comporta qualquer combinação de tipo de certificado, sinalização e
mídia na tabela a seguir:
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MídiaSinalizaçãoCertificados

• sRTP

• RTP

• TLS

• TCP

• Certificados assinados pela
CA

• Certificados autoassinados

Por padrão, o Cisco Expressway (ou Cisco VCS) usa certificados autoassinados. Para cada chamada SIP, ele
tenta sinalização TLS com recuo para TCP e sRTP com recuo para RTP.

Para chamadas H.323, CMR em nuvem suporta sinalizaçãoH.225/H.245 não segura emétodos de criptografia
de mídia H.235.

Para Skype for Business, CMR em nuvem suporta TLS para sinalização e SRTP para mídia.
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C A P Í T U L O  2
Requisitos e recomendações

• Requisitos do sistema, página 5

• Infraestrutura de rede, página 7

• Dispositivos de vídeo, página 8

• Interoperabilidade do Microsoft Skype for Business (ou Lync), página 9

• H.323 Mode, página 10

Requisitos do sistema
Tabela 1: Requisitos para CMR em nuvem implantações

DescriptionRequisito

O site Cisco WebEx Meeting Center deve estar
executar a versão WBS29 ou superior.

Cisco WebEx Meeting Center

WebEx Oferece várias opções de solução de áudio
para WebEx usuários de aplicativos e participantes
de telefone. Para CMR em nuvem, as opções
disponíveis são Áudio WebEx (incluindo Áudio
conectado em nuvem) e áudio do Provedor de serviços
de teleconferência (TSP) que foi verificado
compatível com CMR híbrido/CMR em nuvem.

Contate seu Gerente de contas da Cisco para obter
mais informações sobre o Áudio WebEx e obtenha a
lista mais recente de parceiros de provedores de áudio
TSP verificados.

Áudio
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DescriptionRequisito

Certifique-se de que o intervalo de portas para Cisco
Expressway-E, Cisco VCS Expressway ou outros
dispositivos transversais de borda e firewalls permite
o seguinte:

• tráfego de mídia de entrada do WebEx em
nuvem sobre UDP para o intervalo de portas
RTP 36000 – 59999

• tráfego de sinalização SIP de entrada doWebEx
em nuvem sobre TCP para as portas 5060, 5061
e 5065

• tráfego de sinalização H.323 de entrada do
WebEx em nuvem sobre a porta TCP 1720 e o
intervalo de portas 15000-19999

• tráfego de mídia de saída para o WebEx em
nuvem sobre UDP para o intervalo de portas
RTP 36000 – 59999

• tráfego de sinalização SIP de saída para o
WebEx em nuvem sobre TCP para as portas
5060 – 5070

• tráfego de sinalização H.323 de saída para o
WebEx em nuvem sobre a porta TCP 1720 e o
intervalo de portas 15000-19999

Para os intervalos de endereços IP usados peloWebEx
em nuvem, pela localização geográfica, consulte

https://kb.webex.com/WBX264

Acesso à rede

A quantidade de largura de banda de rede necessária
depende das necessidades de cada dispositivo de vídeo
para fornecer a qualidade de vídeo desejada, além dos
dados de apresentação.

Recomendamos pelo menos 1,5 Mbps por tela para
uma experiência ótima. Alguns dispositivos de vídeo
podem tirar vantagem de taxas mais elevadas e o
serviço pode acomodar taxasmais baixas, dependendo
do dispositivo.

Largura de banda de rede

O gateway de saída deve comportar as seguintes
marcações DSCP:

• O tráfego de vídeo marcado com DSCP AF41
de acordo com o RFC 2597

• O tráfego de áudio marcado com DSCP EF de
acordo com o RFC 3246

Qualidade de serviço
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Infraestrutura de rede
Você pode usar qualquer sistema de controle de chamadas baseado em padrões para os dispositivos de vídeo.
Sua implantação também pode incluir um dispositivo de firewall transversal para fornecer acesso móvel e
remoto.

A seguinte tabela lista versões recomendadas de produtos Cisco que podem fornecer essas funções. Estes
componentes não são exigidos.

Tabela 2: Infraestrutura de rede recomendada para CMR em nuvem implantações

Opções recomendadas da CiscoComponente

• Cisco Unified Communications Manager
(versões testadas: 10.5, 9.1(2) e 9.1(1)

• Cisco VCS Control e Cisco VCS Expressway
(versões testadas: X8.6, X8.1)

Controle de chamadas, registro do dispositivo

• Cisco Expressway-C e Cisco Expressway-E
(versões testadas: X8.6, X8.1)

• Cisco VCS Control e Cisco VCS Expressway
(versões testadas: X8.6, X8.1)

A versãomínima exigida é X8.6.
Também recomendamos reduzir
o tempo limite SIP TCP padrão
de acordo com as tarefas de
implantação para CMR em
nuvem. Com versões anteriores
ao X8.6, os chamadores poderão
sofrer atrasos significativos se o
destino da chamada primário
WebEx não estiver disponível.
Isso acontece porque Cisco
Expressway/Cisco VCS tenta se
conectar a cada destino primário
no registro DNS SRV antes de
tentar qualquer destino de
backup, e nessas versões,
aplica-se um tempo limite SIP
TCP de 10 segundos para cada
tentativa de conexão.

Observação

firewall transversal, acesso móvel e remoto

Guia de implantação empresarial do CMR em nuvem (WBS31)    
7

Requisitos e recomendações
Infraestrutura de rede



Dispositivos de vídeo
A tabela a seguir lista os requisitos e considerações gerais para cada tipo de dispositivo.

Tabela 3: Requisitos do dispositivo de vídeo para CMR em nuvem implantações

RequisitosTipo de dispositivo/cliente

• Para que o participante apresente ou visualize
conteúdo compartilhado, o dispositivo deve ser
capaz de negociar o BFCP (Binary Floor
Control Protocol) com os servidores em nuvem.
Sem o BFCP, o conteúdo não pode ser
compartilhado e será visto integrado no canal
de vídeo principal.

• Para que um dispositivo com três ou mais telas
exiba vídeo em mais de uma tela, o dispositivo
deve ser capaz de negociar o TIP (TelePresence
Interoperability Protocol) com os servidores em
nuvem WebEx.

CMR em nuvem Não suporta
terminais SIP que estejam
configurados no modo
autônomo.

Observação

SIP

• Os dispositivos H.323 devem usar a discagem
URI (Anexo O) para fazer uma chamada de
entrada à WebEx em nuvem. Consulte a
documentação fornecida pelo fornecedor para
obter instruções sobre como configurar a
discagem URI.

• Para que o participante apresente ou visualize
conteúdo compartilhado, o dispositivo deve ser
capaz de negociar o H.239 com os servidores
em nuvem. Sem o H.239, o conteúdo não pode
ser compartilhado e será visto integrado no
vídeo.

• Terminais em múltiplas telas não são
compatíveis.

H.323
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RequisitosTipo de dispositivo/cliente

• Skype for Business Os clientes que comportam
os seguintes codecs de vídeo (e resoluções)
podem entrar em reuniões CMR em nuvem:

◦ H.264-UC (720p30)

◦ H.263 (CIF)

• Skype for Business Os usuários devem discar
uma URI específica de Lync no formato <ID
da reunião>.<nome do site>@lync.webex.com
(por exemplo,
123456789.customer-a@lync.webex.com) ou
<ID do usuário>.<nome do
site>@lync.webex.com (por exemplo,
jdoe.customer-a@lync.webex.com).

• Para iniciar uma reunião, os usuários Skype for
Business devem iniciar sessão no aplicativo
WebEx como organizador antes de entrar do
cliente Skype for Business. Da mesma forma,
para entrar em uma reunião antes que o
organizador a tenha iniciado, esses usuários
devem usar o aplicativo WebEx.

• Skype for Business Os clientes podem visualizar
o conteúdo compartilhado por outros
participantes deWebEx e de vídeo. No entanto,
como o Remote Desktop Protocol não é
suportado, esses clientes não podem
compartilhar conteúdo.

Microsoft Skype for Business

Interoperabilidade do Microsoft Skype for Business (ou Lync)
O suporte do Microsoft Skype for Business é fornecido como uma funcionalidade, com algumas limitações,
como descrito nas seções a seguir. O WebEx reserva-se o direito de desativar a funcionalidade a qualquer
momento sem aviso prévio. O suporte técnico WebEx fornecerá assistência limitada a clientes que tentam
usar o Skype for Business para entrar em reuniões CMR em nuvem.

Haverá limitações de funcionalidades para suporte a dispositivos móveis.Observação
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Ambientes suportados
• Lync 2013

• Lync 2010

• Skype for Business 2015

• Office 365

Clientes suportados
Para todas as informações sobre a compatibilidade e suporte das salas de reuniões de colaboração em nuvem,
consulte http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility

H.323 Mode
CMR em nuvem suporta H.323. No entanto, o SIP tem um conjunto mais completo de recursos, suporte para
sinalização segura e maior capacidade em nuvem. Recomendamos desligar o H323Mode no Cisco Expressway
(ou Cisco VCS). Com o H323 Mode desligado, Cisco Expressway interfunciona o tráfego de um terminal
H.323 para SIP e, em seguida, envia um convite SIP ao WebEx em nuvem.
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C A P Í T U L O  3
Tarefas de implantação

• Fluxo da tarefa de implantação, página 11

Fluxo da tarefa de implantação
Antes de iniciar

Quando a ordem do CMR em nuvem estiver concluída, você receberá informações sobre os detalhes de acesso
ao site Cisco WebEx (URLs e conta de administração do site).

Procedimento

ObjetivoComando ou Ação

Defina o intervalo de portas para Cisco Expressway-E, Cisco
VCS Expressway ou outros firewalls e dispositivos
transversais de borda.

Abrir o intervalo de portas no
WebEx em nuvem, na página 13

Etapa 1

Configure a zona DNS e a regra de pesquisa se você quiser
garantir que TLS e sRTP sejam usados em cenários de
recuperação de falhas (recomendado).

Configurar a zona DNS e a regra
de pesquisa, na página 13

Etapa 2

Para chamadas seguras, configure uma zona de Cliente
Transversal e uma regra de pesquisa emCisco Expressway-C

Configurar um servidor
transversal/Par de clientes, na
página 15

Etapa 3

(ou Cisco VCSControl) e uma zona de Servidor Transversal
em Cisco Expressway-E (ou Cisco VCS Expressway).

Para retorno de chamada de vídeo, configure as regras de
pesquisa em Cisco Expressway-C e Cisco Expressway-E

Encaminhar tráfego de retorno de
chamada de vídeo, na página 17

Etapa 4

(ou Cisco VCS Control e Cisco VCS Expressway) para
encaminhar discagens WebEx para dispositivos de vídeo
dos usuários.
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ObjetivoComando ou Ação

Configure o valor do tempo limite SIP TCP em Cisco
Expressway / Cisco VCS (X8.6) para o menor valor
apropriado para sua implantação.

Reduzir o tempo limite padrão SIP
TCP no Cisco Expressway-E, na
página 19

Etapa 5

Verifique se o BFCP está habilitado na zona vizinha Unified
CommunicationsManager emCisco Expressway-C ouCisco

Habilitar o BFCP para
compartilhamento de apresentação,
na página 19

Etapa 6

VCS Control, e no perfil SIP em Unified Communications
Manager.

Configure o perfil e tronco SIP para Cisco Expressway-C
(ou Cisco VCS Control) em Unified Communications

Configurar um tronco SIP, na
página 20

Etapa 7

Manager para que os terminais registrados para Unified
CommunicationsManager participem de uma reunião CMR
em nuvem e chamem terminais registrados a umCisco VCS
Control.

Adicione um padrão de rota SIP em Unified
Communications Manager para o domínio webex.com.

Adicionar um padrão de rota, na
página 21

Etapa 8

Configure a largura de banda mínima desejada em Unified
CommunicationsManager e emCisco Expressway ou Cisco
VCS.

Configurar controles de largura de
banda, na página 21

Etapa 9

Use a substituição padrão para simplificar a sequência de
discagem para dispositivos de vídeo SIP e H.323 dentro de
sua empresa.

Simplificar a sequência de
discagem de vídeo, na página 22

Etapa 10

Defina as configurações por usuário e em todo o siteWebEx
para CMR em nuvem.

Definir configurações de
administração do site, na página
23

Etapa 11

Habilite os usuários Lync a entrarem nas reuniões CMR em
nuvem.

Configurar a federação do
Microsoft Skype for Business (ou
Lync), na página 23

Etapa 12

Conclua as tarefas desta seção se você quiser usar
certificados assinados pela CA para habilitar chamadas

Implantar com certificados
assinados pela CA, na página 24

Etapa 13

seguras ao WebEx em nuvem. Estas tarefas requerem o
Cisco Expressway Series (Cisco Expressway-C e Cisco
Expressway-E) ou Cisco VCS (Cisco VCS Control e Cisco
VCS Expressway). Para realizar tarefas semelhantes em
equipamentos de outros fornecedores, consulte a
documentação do fornecedor.

Teste para garantir que a implantação do serviço CMR em
nuvem funcione corretamente.

Verificar o serviço, na página 27Etapa 14
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Abrir o intervalo de portas no WebEx em nuvem
Este procedimento especifica os intervalos de portas que você deve configurar para Cisco Expressway-E,
CiscoVCSExpressway ou outros firewalls e dispositivos transversais de borda. Para obter instruções detalhadas,
consulte o Guia do administrador Cisco Expressway e Guia do administrador Cisco VCS.

Procedimento

Use a interface de gerenciamento para seu dispositivo para configurar os seguintes intervalos de portas:

• tráfego de mídia de entrada do WebEx em nuvem sobre UDP para o intervalo de portas RTP 36000 –
59999

• tráfego de sinalização SIP de entrada do WebEx em nuvem sobre o TCP para as portas 5060 e 5061

• tráfego de sinalização H.323 de entrada do WebEx em nuvem sobre a porta TCP 1720 e o intervalo de
portas 15000-19999

• tráfego de mídia de saída para o WebEx em nuvem sobre UDP para o intervalo de portas RTP 36000 –
59999

• tráfego de sinalização SIP de saída para o WebEx em nuvem sobre TCP para as portas 5060 – 5070

• tráfego de sinalização H.323 de saída para o WebEx em nuvem sobre a porta TCP 1720 e o intervalo
de portas 15000-19999

Configurar a zona DNS e a regra de pesquisa
Você pode usar a configuração de zona DNS padrão no Cisco Expressway-E (ou Cisco VCS Expressway)
para encaminhar as chamadas para oWebEx em nuvem. A configuração padrão resultará emCisco Expressway
tentando as criptografias best-effort TLS (com recuo para TCP) e sRTP (com recuo para RTP). No entanto,
recomendamos a seguinte configuração de zona, especialmente se você quiser garantir que o TLS e sRTP
sejam utilizados.

Figura 4: Configuração de zona DNS recomendada para criptografia
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Antes de iniciar

Recomendamos desligar o H323 Mode neste procedimento. Isso força o Cisco Expressway a interfuncionar
com o tráfego de um terminal H.323 no SIP e enviar um convite SIP ao WebEx em nuvem.

Procedimento

Etapa 1 Use a tabela a seguir para configurar a zona DNS em Cisco Expressway-E. A configuração varia, dependendo
do tipo de certificado em uso e se o H323 Mode estiver ativado.

Valor se usar certificado
autoassinado

Valor se usar certificado assinado
pela CA de terceiros

Definição de configuração de zona

On (predefinição) ou Off
(recomendado)

On (predefinição) ou Off
(recomendado)

H.323 Mode

Auto (predefinição)Auto (predefinição)SIP Media encryption mode

OffOnTLS Verify mode

Não Aplicávelsip.webex.com

Para chamadas seguras ao site do
teste BTS da Cisco, como para um
EFT ou para go.webex.com, crie
uma zona de saída DNS adicional
com nome do assunto TLS verify
sipbts.webex.com.

TLS verify subject name field

Default ouCustom (necessário se
o H323 Mode estiver ajustado
como Off)

Default ouCustom (necessário se
o H323 Mode estiver ajustado
como Off)

Advanced zone profile

Off (predefinição) ou On
(necessário se o H323 Mode
estiver ajustado como Off

Off (predefinição) ou On
(necessário se o H323 Mode
estiver ajustado como Off)

Automatically respond to
SIP searches

Off (necessário se o Advanced
zone profile estiver ajustado como
Custom)

Off (necessário se o Advanced
zone profile estiver ajustado como
Custom)

SIP SDP attribute line limitmode

Etapa 2 Crie uma regra de pesquisa para o domínio WebEx no Cisco Expressway-E, com as seguintes propriedades:
Valor no Expressway-EConfiguração da regra de pesquisa

Utilize um valor numérico menor do que a regra de
pesquisa para quaisquer zonas DNS existentes.

Priority

AnyProtocol

<Administrador definido>, predefinição: AnySource
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Valor no Expressway-EConfiguração da regra de pesquisa

Alias Pattern MatchMode

RegexPattern Type

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

ReplacePattern Behavior

\1@\2\3Replace String

StopOn Successful Match

<Zona DNS usada para encaminhar chamadas para
a nuvem WebEx>

Target

EnabledState

Para obter instruções detalhadas, consulte o capítulo "Configuração de encaminhamento" do guia de
administração aplicável:

• Guia de implantação de configuração básica do Cisco Expressway

• Guia de implantação de configuração básica do Cisco VCS (Controle com Expressway)

Configurar um servidor transversal/Par de clientes
Você pode pular esta tarefa se estiver feliz comCisco Expressway tentando os melhores esforços de criptografia
de mídia TLS (com recuo para TCP) e sRTP (com recuo para RTP). Nesse caso, a configuração da zona DNS
da tarefa anterior é suficiente.

A configuração da zona recomendada para chamadas seguras usa uma zona de Cliente Transversal no Cisco
Expressway-C (ou CiscoVCSControl) e uma zona de Servidor Transversal e zonaDNS noCisco Expressway-E
(ou Cisco VCS Expressway). Se você já tem um ou mais pares de zonas de Cliente Transversal/Servidor
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Transversal em sua configuração, você pode usar estas zonas, mas recomendamos adicionar um novo par
especificamente para o WebEx em nuvem.

Figura 5: Configuração de par de zona transversal recomendada para criptografia

Neste procedimento:

• No Cisco Expressway-C, você aplica a política de criptografia de mídia na zona do Cliente Transversal
e cria uma regra de pesquisa que encaminha as chamadas de domínio WebEx de saída para essa zona.

• No Cisco Expressway-E, você pode configurar o modo TLS Verify na zona DNS. (A regra de pesquisa
que encaminha as chamadas de domínio WebEx de saída para essa zona foi configurada na tarefa
anterior.)

Recomendamos essa configuração por duas razões:

• Para evitar envolver o B2BUA de forma desnecessária no Cisco Expressway-E.

• Para criptografar todo o tráfego que sai do firewall para que alguém que tenha acesso ao seu DMZ não
capture seu tráfego.

Procedimento

Etapa 1 Use a tabela a seguir para configurar as zonas do Cliente Transversal e Servidor Transversal:
Valor na zona do servidor
transversal (Cisco Expressway-E)

Valor na zona do cliente
transversal (Cisco Expressway-C)

Definição de configuração de zona

Off (recomendado) ou On
(predefinição)

Off (recomendado) ou On
(predefinição)

H.323 Mode

AutoForce Encrypted ou Best Effort
(necessário se o H.323 Mode
estiver ajustado como On)

SIP Media encryption mode

Etapa 2 Crie uma regra de pesquisa no Cisco Expressway-C com as seguintes propriedades:
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Valor no Expressway-CConfiguração da regra de pesquisa

Utilize um valor numérico menor do que qualquer
regra de pesquisa que corresponderia ao domínio
webex.com (como a predefinição de uma sequência
padrão de domínio).

Priority

AnyProtocol

<Administrador definido>, predefinição: AnySource

Alias Pattern MatchMode

RegexPattern Type

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

ReplacePattern Behavior

\1@\2\3Replace String

StopOn Successful Match

< zona transversal do cliente>Target

EnabledState

Para obter informações adicionais sobre zonas e regras de pesquisa, consulte o capítulo "Configuração de
encaminhamento" do guia de administração aplicável:

• Guia de implantação de configuração básica do Cisco Expressway

• Guia de implantação de configuração básica do Cisco VCS (Controle com Expressway)

Encaminhar tráfego de retorno de chamada de vídeo
WebEx Os usuários podem escolher retorno de chamada de vídeo para obter uma experiência mais fácil ao
entrar, na qual a nuvem liga diretamente para o terminal de vídeo do usuário final. Se isso for ativado para os
usuários, é também necessário criar regras de busca na Expressway-E e Expressway-C para encaminhar estas
chamadas para o grupo inicial Cisco Unified Communications Manager do usuário.

Procedimento

Etapa 1 Vá para Configuration (Configuração) > Dial Plan (Plano de Discagem) > Search rules (Regras de
Pesquisa) e clique em New (Nova).
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É preciso criar uma regra em ambos os sistemas. Ométodo é omesmo, mas os valores das regras são diferentes.

Etapa 2 Configure as regras de pesquisa da seguinte forma:
Cisco Expressway-ECisco Expressway-C

"Retorno de chamada SIP do
WebEx para o Expressway-C" por
exemplo

"Retorno de chamada SIP do
WebEx para o controle de
chamadas internas" por exemplo

Rule name

"Corresponde às URIs originadas
pelo WebEx, retira os parâmetros
desnecessários e encaminha à zona
transversal" por exemplo

"Encaminha chamadas da zona
transversal para o grupo inicial do
usuário" por exemplo

Description

100100Priority

SIPSIPProtocol

NamedNamedSource

Zona predefinida

(Este é o lugar onde entram todas
as chamadas de fora da rede da
organização)

Zona transversal do cliente <Nome
do administrador definido>

Source name

NoNoRequest must be authenticated

Alias pattern matchAlias pattern matchMode

RegexRegexPattern type

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

Importante! Esse padrão irá
corresponder a qualquer sequência,
é necessário criar uma sequência
mais específica para os seus nomes
de usuário.

.*@example\.comPattern string

ReplaceLeavePattern behavior

\1@\2

Mantém apenas o nome de usuário
na porção FQDN, retirando o
transporte e quaisquer outros
atributos ou caracteres à direita.

N/AReplace string

StopStopOn successful match
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Cisco Expressway-ECisco Expressway-C

zona transversal do servidor,
<Nome do administrador definido>

<Administrador definido>,
selecionar zona vizinha para Cisco
Unified CommunicationsManager

Target

EnabledEnabledState

Etapa 3 Clique em Create search rule (Criar regra de pesquisa).

Reduzir o tempo limite padrão SIP TCP no Cisco Expressway-E
A partir da versão Cisco Expressway / Cisco VCS X8.6, o valor de tempo limite SIP TCP é configurável. O
valor padrão é de 10 segundos. Recomendamos fortemente que você defina o tempo limite para o valor mais
baixo apropriado para sua implantação. É provável que um valor de 1 segundo seja adequado na maioria dos
casos, a menos que sua rede tenha quantidades extremas de latência (como um vídeo sobre comunicações por
satélite).

Para definir o valor do tempo limite SIP TCP:

Procedimento

Etapa 1 Acesse a interface de linha de comando (esta configuração não pode ser configurada através da interface da
web).

Etapa 2 Digite o seguinte comando, substituindo "n" com o valor de tempo limite necessário:
xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout:n

Exemplo: xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout: 1

Reduzir o tempo limite é opcional, mas pode melhorar o desempenho no caso de Cisco Expressway-E (ou
Cisco VCS Expressway) exceder o tempo limite ao tentar alcançar o centro de dados WebEx primário.

Habilitar o BFCP para compartilhamento de apresentação
Este procedimento especifica as configurações BFCP que você deve configurar o perfil de zona vizinha ou
SIP para permitir o compartilhamento de apresentação. Para obter informações detalhadas sobre a configuração
de perfis de zonas e perfis SIP, consulte os seguintes documentos:

• Cisco Expressway e CUCM através do Guia de implantação de tronco SIP para sua versão do Cisco
Expressway em http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.
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• Cisco VCS e Guia de implantação CUCM para sua versão do Cisco VCS em http://www.cisco.com/c/
en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

O suporte BFCP foi introduzido na versão CiscoUnified CommunicationsManager 8.6 (1). Recomendamos
fortemente que você use uma versão não antes da 8.6(2a)SU3 para a interoperabilidade BFCP.

Observação

Procedimento

Etapa 1 Verifique se o BFCP está habilitado na zona vizinhaUnified CommunicationsManager emCisco Expressway-C
ou Cisco VCS Control:

• Se você estiver usando X8.1 ou posterior, o BFCP é ativado automaticamente quando você escolher o
perfil de zona Cisco Unified Communications Manager (8.6.1 ou posterior) na zona vizinha Unified
Communications Manager.

• Se você estiver usando uma versão anterior à X8.1, defina o SIP UDP/BFCP filter mode (Modo de
filtro SIP UDP/BFCP) para Off (Desligado) no perfil de zona em Cisco VCS Control.

Etapa 2 Verifique se o BFCP está ativado no perfil SIP em Unified Communications Manager:

• Se você estiver usandoX8.1 ou posterior, o BFCP é ativado automaticamente se você escolher o Standard
SIP Profile for Cisco VCS (Perfil SIP padrão para o Cisco VCS) ao definir o tronco SIP para o Cisco
Expressway-C ou Cisco VCS Control.

• Se você estiver usando uma versão anterior à X8.1, marque a caixa Allow Presentation Sharing using
BFCP (Permitir compartilhamento de apresentação usando BFCP) no perfil SIP.

Configurar um tronco SIP
Configure o perfil e tronco SIP para Cisco Expressway-C (ou Cisco VCSControl) emUnified Communications
Manager para que os terminais registrados para Unified CommunicationsManager participem de uma reunião
CMR em nuvem e chamem terminais registrados a um Cisco VCS Control.

Este procedimento fornece as etapas de alto nível. Para obter instruções detalhadas, consulte os seguintes
documentos:

• Cisco Unified Communications Manager com o Cisco Expressway Guia de implantação (Tronco SIP)
para sua versão do Cisco Expressway, em http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
expressway-series/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

• Cisco Unified Communications Manager com o Cisco VCS Guia de implantação (Tronco SIP) para sua
versão de http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html.
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Procedimento

Etapa 1 Em Unified Communications Manager, configure um tronco SIP entre Unified Communications Manager e
Cisco Expressway-C (ou Cisco VCS Control).

Etapa 2 Configure o perfil SIP.
Etapa 3 Para habilitar o compartilhamento de apresentação, marque a caixa de seleção Allow Presentation Sharing

using BFCP (Permitir compartilhamento de apresentação BFCP) na seçãoTrunk Specific Configuration
(Configuração específica do tronco) da janela SIP Profile Configuration (Configuração do perfil SIP).
Para dispositivos de vídeo de terceiros que suportam BFCP, você também pode precisar marcar a caixa de
seleção Allow Presentation Sharing using BFCP (Permitir compartilhamento de apresentação usando
BFCP) na seção Protocol Specific Information (Informações específicas de protocolo) da janela Phone
Configuration (Configuração de telefone).

Adicionar um padrão de rota
Adicione um padrão de rota para o domínio WebEx em Unified Communications Manager.

Procedimento

No Unified Communications Manager, adicione um padrão de rota para *.webex.com (ou *.*) e aponte-o
para o tronco SIP para Cisco Expressway-C (ou Cisco VCS Control).
Para obter instruções detalhadas, consulte o guia da sua versão:

• Unified Communications Manager versão 11.0(1) e superior: Guia de configuração do sistema

• Versões anteriores: Guia de administração

Configurar controles de largura de banda
Configure a largura de banda mínima desejada emUnified CommunicationsManager e emCisco Expressway
ou Cisco VCS.

Procedimento

Etapa 1 Em Unified Communications Manager, defina a região para permitir a largura de banda mínima desejada,
para garantir ótima conectividade de áudio e vídeo SIP entre os terminais e no WebEx em nuvem.
Para obter instruções detalhadas, consulte "Regiões" no guia aplicável para sua versão:

• Unified Communications Manager versão 11.0(1) e superior: Guia de configuração do sistema

• Versões anteriores: Guia de administração

Etapa 2 EmCisco Expressway ou Cisco VCS, defina as zonas e tubos de forma adequada (de acordo com os requisitos
da sua rede) para permitir o mínimo de largura de banda desejada.
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Para obter instruções detalhadas, consulte "Controle de largura de banda" no guia do administrador aplicável:

• Guia do administrador Cisco Expressway

• Guia do administrador Cisco VCS

Simplificar a sequência de discagem de vídeo
Para entrar em uma reunião CMR em nuvem agendada, os usuários telepresence normalmente devem discar
uma sequência que consiste no número da reunião de nove dígitos seguido pelo símbolo @ e do domínio do
site WebEx -- por exemplo, 123456789@customer-a.webex.com.

Você pode simplificar essa sequência para dispositivos de vídeo SIP e H.323 dentro de sua empresa usando
a substituição padrão. Neste exemplo, você adiciona um prefixo curto que substitui a necessidade dos usuários
de incluir o domínio ao discar. Na implantação de exemplo, onde os dispositivos de vídeo da empresa estão
registrados para Unified Communications Manager e o Cisco Expressway Series (ou Cisco VCS) é usado
para dispositivos remotos e firewall transversal, a sequência de discagem simplificada é direcionada e convertida
na sequência de discagem de vídeo completa por meio de um padrão de rota Unified CommunicationsManager
e uma transformação Cisco Expressway.

Chamadas discadas sem o domínio do site WebEx consomem licenças RMS no Cisco Expressway. Para
aproveitar o desvio de licença RMS na X8.6 e posterior, os usuários devem discar a URI completa.

Observação

Para configurar a discagem simplificada, execute o seguinte procedimento:

Procedimento

Etapa 1 Selecione um prefixo começando com um dígito que não é frequentemente usado em seu plano de discagem.
Isso pode incluir * ou #.

Etapa 2 Em Unified Communications Manager, crie um padrão de rota começando com o prefixo, seguido por um
caractere de ponto (ponto final) e nove caracteres X que representam os dígitos do número da reunião.
Por exemplo, para um prefixo de 7, use 7.XXXXXXXXX

Etapa 3 Configure o padrão de rota para direcionar a chamada ao Cisco Expressway.
Etapa 4 NoCisco Expressway, crie uma transformação que corresponda a qualquer sequência de discagem começando

com 7 seguido por 9 dígitos.
Por exemplo, para um prefixo de 7, use uma sequência padrão regex de 7(\d{9})

Etapa 5 Configure a transformação para tirar o dígito do prefixo (7 neste exemplo) e acrescentar o domínio
(@customer-a.webex.com) para que a chamada seja direcionada para o site WebEx apropriado.
Por exemplo, com o padrão regex acima, use uma discagem de substituição de \1@customer-a.webex.com.

Neste exemplo, quando um usuário disca 7123456789, a chamada é finalmente direcionada como
123456789@customer-a.webex.com. A substituição acontece nos dispositivos que estão registrados para
Unified Communications Manager e nos dispositivos remotos que estão registrados em um Cisco VCS
Expressway.
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Note que esta simplificação se aplica apenas a dispositivos dentro de sua empresa, entrando em reuniões
organizadas por sua própria empresa. Os usuários que precisam discar para reuniões organizadas por outras
empresas e participantes de vídeo externo terão de discar a sequência de discagem de vídeo completa, incluindo
o domínio.

Definir configurações de administração do site
Você tem acesso a Administração do site CiscoWebEx através da equipe de contas WebEx usando uma senha
e URL da administração do site WebEx exclusivas. Como administrador do site, você deve fazer logon para
integrar e disponibilizar sua conta durante a primeira configuração. Depois de ter concluído a primeira
configuração, você pode gerenciar sua conta e acessar o manual de usuário e o guia de administração WebEx
para os serviços e funcionalidades que foram configurados em seu site.

Para obter mais informações sobre como definir as configurações da administração do site, consulte
https://help.webex.com/community/webex-admin/content?filterID=contentstatus[published]~category[cmr-cloud].

Configurar a federação do Microsoft Skype for Business (ou Lync)
Use este procedimento para permitir que os usuários do Skype for Business entrem nas reuniões CMR em
nuvem. Nenhum equipamento de infraestrutura Cisco (por exemplo, Cisco Expressway, Cisco VCS ou Unified
Communications Manager) é necessário. Os servidores do Skype for Business se comunicam diretamente
com o WebEx em nuvem.

Procedimento

Etapa 1 Certifique-se de que você tenha um Skype for Business Edge implantado de acordo com as recomendações
da Microsoft em seu ambiente. Consulte a biblioteca no Microsoft TechNet para sua versão do Skype for
Business Server.

Etapa 2 Certifique-se de que você tenha um certificado assinado pela autoridade de certificação (CA) implantado em
seu Skype for Business Edge. (Isto já deve estar em vigor se você tiver um Skype for Business Edge funcionando
com a Federação habilitada.)

Etapa 3 Configure a federação de uma das seguintes formas:

• Configure o Skype for Business Edge para federação aberta, de modo que os usuários do Skype for
Business possam se comunicar com qualquer domínio externo. (Recomendamos esta opção.)

• Permita explicitamente o domínio lync.webex.com na lista do servidor do Skype for Business de parceiros
da federação confiáveis.

Etapa 4 Verifique se o firewall está configurado para permitir as seguintes portas TCP e UDP entre o Skype for
Business Edge e a rede WebEx.

ObservaçãoPortaProtocol

Já deve ser permitida se você tiver
um Skype for Business Edge em
operação.

Porta TCP 5061Sinalização SIP entre o Skype for
Business Edge e WebEx
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ObservaçãoPortaProtocol

Já deve ser permitida dentro do
intervalo de 50000 a 59999 se você
tiver um Skype for Business Edge
em operação.

Portas UDP 56000 a 57000Mídia RTP entre o Skype for
Business Edge e WebEx

Para obter mais informações sobre a federação, consulte os documentos on-line da Microsoft:

• 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

Implantar com certificados assinados pela CA

Antes de iniciar

Certifique-se de enviar a solicitação de assinatura do certificado a uma autoridade de certificação pública que
emite um certificado que a WebEx suporta.

WebEx Suporta certificados que são emitidos por autoridades de certificação de raiz específicas. Os provedores
de certificados podem ter várias Autoridades de Certificação de Raiz e nem todas podem ser suportadas por
WebEx. Seu certificado deve ser emitido por uma das seguintes autoridades de certificação de raiz (ou uma
das suas autoridades de certificação intermediárias) ou a chamada do seu Cisco Expressway-E ou Cisco VCS
Expressway não será aceita por 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
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Para usar um certificado gerado pelo entrust_2048_ca com Cisco VCS Expressway
X7.2 (ou uma versão posterior atualizada a partir de X7.2), você deve substituir o
certificado Entrust Root CA na lista CA confiável no Cisco VCS Expressway com a
versão mais recente disponível do Entrust. Você pode baixar o arquivo
entrust_2048_ca.cer mais recente da lista de certificados de raiz no site da Entrust (https:/
/www.entrust.net/downloads/root_index.cfm).

Observação

• verisign_class_1_public_primary_ca_-_g3

• ca_cert_signing_authority

• geotrust_global_ca

• GlobalSign Root R1

Contate a GlobalSign para recodificar um certificado para R1 se ela atribuiu a você
qualquer outro valor.

Observação

• thawte_primary_root_ca

• geotrust_primary_ca

• addtrust_external_ca_root

Esta lista pode mudar com o tempo. Para obter as informações mais atuais, entre em contato WebEx ou
revise as informações no seguinte link: https://kb.webex.com/WBX83490.

Procedimento

ObjetivoComando ou Ação

Use o Cisco Expressway-E (ou Cisco VCS
Expressway) para gerar uma solicitação de
assinatura de certificado (CSR).

Gerar solicitação de assinatura de
certificado, na página 25

Etapa 1

Carregue o certificado SSL noCisco Expressway-E
(ou Cisco VCS Expressway)

Instalar o certificado de servidor SSL
assinado, na página 26

Etapa 2

Certifique-se de que a lista CA confiável contenha
os certificados corretos.

Configurar a lista CA confiável no Cisco
Expressway-E, na página 26

Etapa 3

Gerar solicitação de assinatura de certificado
Para chamadas seguras, use o Cisco Expressway-E (ou Cisco VCS Expressway) para gerar uma Solicitação
de assinatura de certificado (CSR).

Este procedimento fornece as etapas de alto nível. Para obter instruções detalhadas, consulte a seção "Gerar
uma solicitação de assinatura de certificado" do guia aplicável:
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• Guia de implantação de uso e criação do certificado do Cisco Expressway

• Guia de implantação de uso e criação do certificado do Cisco VCS

Procedimento

Etapa 1 Gerar uma solicitação de assinatura de certificado (CSR.)
Etapa 2 Baixe o CSR e submeta-o à autoridade de certificação de raiz (CA) de sua escolha.

A maioria das autoridades de certificação requer que o CSR seja fornecido em um formato de solicitação
PKCS#10.

Etapa 3 Certifique-se de que, em resposta, sua CA forneça um certificado de servidor SSL que inclua as chaves de
autenticação de cliente e de servidor.

Instalar o certificado de servidor SSL assinado
Este procedimento fornece informações de alto nível. Para obter instruções detalhadas, consulte a seção cujo
título começa com "Carregamento de certificados e chaves" na guia aplicável:

• Guia de implantação de uso e criação do certificado do Cisco Expressway

• Guia de implantação de uso e criação do certificado do Cisco VCS

Procedimento

Depois de receber o certificado de servidor SSL da sua CA pública, carregue-o no Cisco Expressway-E (ou
Cisco VCS Expressway).

Configurar a lista CA confiável no Cisco Expressway-E
Dois tipos de certificados devem estar presentes na lista CA confiável em seu Cisco Expressway-E (ou Cisco
VCS Expressway) para concluir a configuração de chamada segura:

• O certificado raiz (e certificado intermediário, se aplicável) da CA pública que você usou para assinar
o certificado de servidor SSL.

• Os certificados das CAs públicas usados pelo WebEx em nuvem. Para obter esses certificados, copie e
cole o conteúdo de cada um dos seguintes links para um arquivo de texto separado com a extensão .PEM:

◦ VeriSign Class 3 Public Primary CA

◦ VeriSign Class 3 Primary CA - G5

◦ VeriSign Class 3 Public Primary CA - G3

◦ QuoVadis Root CA 2

Para instruções detalhadas sobre como configurar a lista CA confiável, consulte o guia aplicável:

• Guia de implantação de uso e criação do certificado do Cisco Expressway
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• Guia de implantação de uso e criação do certificado do Cisco VCS

Para determinar se a lista CA confiável já contém um certificado CA, faça o seguinte:

Procedimento

Etapa 1 Em Cisco Expressway-E ou Cisco VCS Expressway:

• X8.1 e posterior, vá paraMaintenance (Manutenção) > Security certificates (Certificados de
segurança) > Trusted CA certificate (Certificado de CA confiável).

• X7.2.3, vá paraMaintenance (Manutenção) > Certificate management (Gerenciamento de
certificados) > Trusted CA certificate (Certificado de CA confiável).

Etapa 2 Clique em Show CA certificate (Mostrar certificado CA).
Uma nova janela exibe a lista CA confiável atual.

Etapa 3 Procure o nome da CA que emitiu o certificado, por exemplo, QuoVadis Root CA2.

Verificar o serviço

Procedimento

Etapa 1 Crie uma conta de organizador de teste e habilite-a para CMR em nuvem (e CMR pessoal, se aplicável). Se
você estiver usando áudio TSP, configure a conta de organizador com os parâmetros de acesso de
teleconferência para o TSP.

Etapa 2 Inicie sessão no seu site WebEx como o organizador de teste, baixe Ferramentas de Produtividade e acesse a
configuração CMR pessoal (se aplicável).

Etapa 3 Agende uma reunião WebEx usando Ferramentas de Produtividade e verifique o seguinte:

• A reunião aparece no calendário.

• O organizador de teste recebe o e-mail de confirmação de reunião de WebEx.

Etapa 4 Faça uma chamada de entrada ao CMR pessoal (se aplicável) ou para uma reunião agendada e verifique o
seguinte:

• Há um vídeo bidirecional entre o aplicativo WebEx Meeting e telepresence, Jabber, Lync ou outros
dispositivos de vídeo.

• Dispositivos que suportam o compartilhamento de apresentação podem fazê-lo.
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C A P Í T U L O  4
Reuniões CMR em nuvem

• Usar as duas ofertas Salas de reuniões de colaboração híbridas da Cisco e Sala de reunião de colaboração
em nuvem juntas, página 29

• Sobre o Áudio TSP, página 29

Usar as duas ofertas Salas de reuniões de colaboração híbridas
da Cisco e Sala de reunião de colaboração em nuvem juntas

Os organizadores que foram habilitados com o CMR em nuvem e CMR híbrido podem usar Ferramentas de
Produtividade apenas para gerenciar reuniões CMR em nuvem.

Os organizadores que precisam gerenciar reuniões usando funcionalidades no local devem usar um método
alternativo, como o Agendador inteligente da Cisco ou a caixa de correio de agendamento Cisco WebEx.

Sobre o Áudio TSP
Quando você usa CMR em nuvem em conjunto com o áudio integrado do provedor de serviços de
teleconferência (TSP), WebEx estabelece uma chamada PSTN para o serviço de áudio TSP e usa um "script"
de entradas DTMF para entrar na audioconferência. O número de telefone que é discado e os parâmetros
necessários para este script DTMF são obtidos da conta de áudio TSP na conta do usuário WebEx. Estes
parâmetros estão localizados emMeu WebEx >Meu Áudio.

O WebEx trabalha com cada parceiro TSP para determinar o script de discagem para usar (apenas WebEx
pode exibir ou modificar o script de discagem).
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C A P Í T U L O  5
Configurar o One Button to Push

• One Button to Push, página 31

• Configurar o Cisco TelePresence Management Suite Extension para Microsoft Exchange, página 31

• Adicionar terminais gerenciados pela Cisco TMS no Exchange, página 36

One Button to Push
O One Button to Push (OBTP) permite que os participantes da reunião entrem em uma reunião CMR em
nuvem diretamente de seus sistemas de vídeo, selecionando o botão Entrar na reunião. Para aproveitar esse
recurso, a sala com o sistema de vídeo deve ser adicionada como um recurso de sala no convite do calendário
do Outlook.

Para habilitar o OBTP, você deve fazer o seguinte:

• configure as ferramentas de produtividade WebEx com o TelePresence do seu site WebEx. Para obter
detalhes, consulte: Definir configurações de administração do site, na página 23

• configure o TelePresence Management Suite (TMS) e o TelePresence Management Suite Extension
(TMS XE)

• adicione terminais TMS gerenciados ao Microsoft Exchange

Para obter mais informações, consulte o Manual do usuário sobre a Integração WebEx com o Outlook para
Windows https://help.webex.com/docs/DOC-6243 ou o Manual do usuário de Integração WebEx com o
Outlook para Mac https://help.webex.com/docs/DOC-6242.

Configurar o Cisco TelePresence Management Suite Extension
para Microsoft Exchange

Pré-requisitos
• A versão do software Cisco TMSXE 5.2 ou superior é necessária.
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• A versão do software Cisco TMS 15.2 ou superior é necessária.

• Os terminais que estão disponíveis como caixas de correio para reserva em uma reunião CMR em nuvem
devem ser definidos para AutoAccept no Exchange.

• Se um organizador de reunião está agendando uma reunião em um domínio diferente do domínio no
qual o TMSXE está hospedado, o domínio no qual o TMSXE reside deve ser adicionado à lista de sites
na zona 'Intranet local' no computador do organizador da reunião para que ele confie no servidor TMSXE.
Se o TMSXE está hospedado em um domínio que está fora do domínio de muitos ou de todos os usuários,
isso pode ser feito de forma mais eficiente pela equipe de TI da sua empresa para todos os usuários
através de uma política de grupo ou script de logon. Se isso não for feito, sempre que um usuário tentar
agendar uma reunião, ele terá que inserir o nome de usuário e senha TMSXE.

• Um certificado assinado que é confiável na organização é necessário ao TMSXE. Para fazer isso, você
deve gerar uma solicitação de assinatura de certificado (CSR) do IIS para fornecer à autoridade de
certificação (CA). O certificado pode ser um certificado autoassinado ou vir de uma autoridade de
certificação interna confiável ou autoridade de certificação pública.

Melhores práticas de implantação
A Cisco recomenda a instalação do Cisco TMSXE em um servidor autônomo.

O Cisco TMSXE pode ser co-localizado com o Cisco TMS em implantações menores, com os seguintes
pré-requisitos:

• O servidor deve ter no mínimo 4 GB de RAM.

• Ummáximo de 50 terminais telepresence estão disponíveis para reserva emCisco TMS e Cisco TMSXE.

Para obter detalhes sobre instalação e configuração do TMSXE, consulte:

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

Opções de agendamento com Cisco TMSXE
• Usando o plug-in das ferramentas de produtividade WebEx do Microsoft Outlook, você adiciona o
WebEx à sua reunião no Microsoft Outlook.

Configurar o Cisco TMSXE para One Button to Push
Para configurar o Cisco TMSXE para agendamento usando o One Button to Push, você deve fazer o seguinte:

• Instalar o Serviço de reservas CiscoTMS
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Instalar o serviço de reservas

Antes de iniciar

Para permitir que as ferramentas de produtividade WebEx com o TelePresence se comuniquem com o Cisco
TMSXE, você deve ter o serviço de reservas instalado.

Se você não incluir o proxy durante a instalação inicial, execute o seguinte procedimento.

Procedimento

Etapa 1 No servidor Cisco TMSXE, vá para o painel de controle.
Etapa 2 Clique com o botão direito do mouse em Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft

Exchange (Cisco TelePresence Management Suite Extension para Microsoft Exchange) e selecione
Change (Alterar).
Isso inicia o instalador e permite que você altere sua instalação.

Etapa 3 Siga todas as instruções fornecidas pelo instalador e opte por incluir o serviço de reservas Cisco TMS.
Instalar o serviço de reservas força uma reinicialização do IIS.

Configurar o IIS para HTTPS
O serviço de reservas requer que o HTTPS seja configurado para DefaultSite no IIS.

Se o IIS não estiver presente no servidor antes da instalação do Cisco TMSXE, ele será instalado
automaticamente com o Serviço de reservas. O HTTPS deve então ser configurado após a instalação para
permitir a operação do Serviço de reservas.

Para obter mais informações, consulte o artigo de suporte da Microsoft: Como configurar um serviço HTTPS
no IIS.

Na configuração IIS detalhada no link acima, você deve executar a seguinte configuração para que os
usuários agendem reuniões com a IntegraçãoWebEx e TelePresence com o plug-in doOutlook doMicrosoft
Outlook: Na configuração "Configurações de SSL" para "Certificados de cliente", você deve selecionar
"Ignorar". Se você não fizer, os usuários receberão uma mensagem de "encontrou uma falha" ao agendar
reuniões usando a Integração WebEx e TelePresence com o plug-in do Outlook do Microsoft Outlook.

Observação

Configurar o certificado do servidor
No servidor Windows no qual o TMSXE está em execução, você deve carregar um certificado do servidor
no IIS.

O processo envolve a geração de uma solicitação de assinatura de certificado (CSR), que é enviado para uma
autoridade de certificação (CA) e então a instalação do certificado assinado que você recebe da CA.
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Gerar um CSR para o IIS 7 (Windows Server 2008)

Procedimento

Etapa 1 Abra o console do Gerenciador do servidor (Iniciar > Todos os programas > Ferramentas administrativas
> Gerenciador do servidor).

Etapa 2 Em Exibição de função, selecione o Gerenciador do IIS (Gerenciador do servidor > Funções > Servidor
da Web > Gerenciador do IIS).

Etapa 3 Clique duas vezes em Certificados do servidor.
Etapa 4 No painel Ações à direita, clique em Criar solicitação de certificado.
Etapa 5 (Importante) No campo "Nome comum:", insira o Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do nome

DNS que os usuários irão digitar na barra de endereços no navegador deles para chegar ao seu site
(site.cisco.com NÃO site). Se você tem um nome de organizador físico diferente daquele que os usuários irão
digitar no navegador para acessar seu site, certifique-se de colocar os nomes que os usuários usarão.

Etapa 6 No campo Organização, digite o nome da organização.
Etapa 7 No campo Unidade organizacional, digite o nome da sua organização e clique em Próximo.
Etapa 8 No campo Cidade/localidade, digite a cidade onde o servidor reside e clique em Próximo.
Etapa 9 No campo Estado/província, digite o estado onde o servidor reside.
Etapa 10 No campo País/região, selecione EUA (Estados Unidos) e clique em Próximo.
Etapa 11 Deixe o CSP com o valor padrão.
Etapa 12 Para o Pouco comprimento, selecione 2048.
Etapa 13 Insira (ou Procure) um nome de arquivo para salvar a solicitação de certificado (CSR) e clique em Concluir.
Etapa 14 Copie e cole todo o conteúdo do arquivo CSR que você acabou de salvar.

O local salvo padrão é C:\.
Etapa 15 Forneça o arquivo CSR para a CA e espere ela enviar um certificado assinado de volta para você.

Instalar o certificado raiz público no IIS7 (Windows Server 2008)

Procedimento

Etapa 1 Clique duas vezes no arquivo de certificado CA de raiz e clique em Instalar certificado.
Etapa 2 Clique em Próximo, coloque o botão de rádio emColocar todos os certificados no armazenamento a seguir

e clique em Procurar.
Etapa 3 MarqueMostrar lojas físicas.
Etapa 4 Expanda a pastaAutoridades de certificação de raiz confiável, selecione a pastaComputador local e clique

em OK.
Etapa 5 Clique em Próximo e depois em Concluir. Você receberá a mensagem: "A importação foi bem sucedida".
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Instalar o certificado de CA intermediário (Se aplicável)

Procedimento

Etapa 1 Clique duas vezes no arquivo de certificado CA intermediário e clique em Instalar certificado.
Etapa 2 Clique em Próximo, coloque o botão de rádio emColocar todos os certificados no armazenamento a seguir

e clique em Procurar.
Etapa 3 MarqueMostrar lojas físicas.

Expanda a pasta Autoridades de certificação intermediárias, selecione a pasta Computador local e clique
em OK.

Etapa 4 Clique em Próximo e depois em Concluir. Você receberá a mensagem: "A importação foi bem sucedida".

Instalar o certificado de servidor SSL

Procedimento

Etapa 1 No console do Gerenciador do IIS, vá para o painel de ação Server Certificates (Certificados do servidor)
e clique em Complete Certificate Request (Concluir solicitação de certificado). O assistente Concluir
solicitação de certificado é exibido.

Etapa 2 Navegue até o local onde você salvou o certificado de servidor SSL, selecione-o e clique em Abrir.
Etapa 3 Insira um nome fácil para o certificado (use o nome de organizador do certificado se você não tiver certeza).

Em seguida, clique em OK.
Neste ponto, o SSL está disponível para o TMSXE. Ainda assim, será necessário configurar o TMSXE ou os
diretórios individuais para usar o SSL. Selecione seu site IIS.

Etapa 4 No painel de ações à direita, em Editar site, clique em Ligações.
Etapa 5 Clique no botão Adicionar.
Etapa 6 No menu Tipo, selecione https.
Etapa 7 No menu de certificado SSL, selecione seu certificado SSL.
Etapa 8 Clique em OK.

Configurar o local exibido para salas TelePresence no Outlook
Ao selecionar salas telepresence ao agendar uma reunião CMR em nuvem no Outlook, a localização da sala
é exibida nas janelas Selecionar convidados e Lista de endereços de recursos, que é uma parte padrão do
Outlook, e a janela Selecionar salas telepresence, que é exibida quando se usa o OBTP.
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Procedimento

Etapa 1 Para exibir a janela Selecionar convidados e Lista de endereços de recursos, clique no botão Para... na janela
de Reunião.

Etapa 2 Para exibir a janela Adicionar salas telepresence, clique no botão Adicionar salas telepresence no painel
Opções de reunião.
A localização na janela "Selecionar salas telepresence" é lida do Diretório Ativo na inicialização do TMSXE
das contas do Diretório Ativo das caixas de correio habilitadas e é fornecida ao OBTP. É um campo de texto
simples e não de dados estruturados. As informações de localização são as mesmas das exibidas na coluna
"Localização" na lista de endereços do Microsoft Exchange, mostradas em Configurar Cisco TMSXE para
One Button to Push.

A estrutura e a hierarquia exibidas no menu suspenso na lista de endereços do Exchange são criadas
manualmente pelo administrador do Exchange. Isto pode ser feito ao criar nós, dando a eles um nome e um
filtro de pesquisa. Um uso comum (exceto geográfico) é estruturar a lista usando departamentos, grupos ou
unidades de negócios. Para obter mais informações, consulte a documentação do Microsoft Exchange.

Adicionar terminais gerenciados pela Cisco TMS no Exchange
Antes de os terminais serem adicionados ao Cisco TMSXE, eles devem ser representados por uma caixa de
correio de sala no Exchange.

Use o Console de Gerenciamento do Exchange (EMC) para criar uma caixa de correio de sala para cada um
dos seus terminais, tal como boardroom@example.com. Consulte a documentação do Microsoft Exchange
para obter detalhes sobre como criar caixas de correio de salas.

Para simplificar a configuração do Cisco TMSXE, recomendamos que o nome de exibição do Cisco TMS do
terminal seja igual ao nome da caixa de correio (com todos os espaços removidos).

Todas as caixas de correio de salas devem então ser configuradas para dar ao usuário do serviço Cisco TMSXE
permissão de acesso completo. Siga as instruções para a versão do Exchange abaixo.

Redefinir caixas de correio existentes
Se um terminal estiver em uma sala de reuniões que já tenha uma caixa de correio de sala, a caixa de correio
poderá ser redefinida para a reserva do Cisco TMSXE.

Todas as reservas existentes nas caixas de correio redefinidas serão replicadas ao Cisco TMS quando o
Cisco TMSXE iniciar. Você terá a opção de definir se as notificações de e-mail devem ser enviadas aos
organizadores se qualquer uma dessas reservas falhar. Nenhuma reserva do passado será replicada.

Observação

As caixas de correio redefinidas também devem ser configuradas seguindo as instruções abaixo.
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Configurar caixas de correio do Exchange 2007
Para configurar as caixas de correio do Exchange 2007, você deve fazer o seguinte:

• primeiro, conceda permissão de acesso completo para o usuário do serviço

• em seguida, configure as definições necessárias

Antes de iniciar

Todas as caixas de correio da sala devem ser configuradas para tratar informações de recursos de forma
idêntica para evitar conflitos. As permissões podem ser definidas usando o console ou o shell, as propriedades
devem ser configuradas usando o Shell de Gerenciamento do Exchange.

Procedimento

Etapa 1 Use a árvore do Console de gerenciamento do Exchange para navegar até Configuração de destinatário >
Caixa de correio e selecione a caixa de correio que você deseja configurar.

Etapa 2 Clique com o botão direito na caixa de correio da sala e selecioneGerenciar permissão de acesso completo.....
Etapa 3 Adicione o usuário de serviço Cisco TMSXE.
Etapa 4 Usando o Shell de Gerenciamento do Exchange, insira os seguintes comandos, substituindo [caixa de correio]

com o nome da caixa de correio que você está configurando, símbolo @ e domínio não incluídos:
Add-MailboxPermission [caixa de correio] -Usuário "[usuário do serviço]" -AccessRights FullAccess

Próximos passos

Certifique-se de que todas as caixas de correio de recursos sejam configuradas de forma idêntica e em
conformidade com os requisitos descritos na tabela abaixo.

Diferentes configurações entre as caixas de correio podem causar desajustes entre o Cisco TMS e o Exchange.

DescriçãoValor necessárioParâmetro do shell

Define a caixa de correio para processar convites
automaticamente.

AutoAcceptAutomateProcessing

Especifica por quanto tempo no futuro os usuários terão
permissão para agendar reuniões. É altamente
recomendável que essa configuração corresponda ao do
Cisco TMS: Administrative Tools > Configuration >
Conference Settings > Conference Create Options >
Booking Window (in days).

Deve ser entre 0 e
1080. Veja a
descrição para a
recomendação

BookingWindowInDays

Especifica que as reuniões recorrentes que continuam
fora da janela de reservas serão rejeitadas.

TrueEnforceSchedulingHorizon

Impede a caixa de correio de aceitar reservas sobrepostas,
o que não é suportado pelo Cisco TMS.

FalseAllowConflicts
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Impede a caixa de correio de aceitar reservas sobrepostas,
o que não é suportado pelo Cisco TMS.

0ConflictPercentageAllowed

Impede a caixa de correio de aceitar reuniões recorrentes
onde em alguns casos divergem com reservas existentes.

0MaximumConflictInstances

Recomendamos desligar essa opção para excluir assuntos
de reuniões. No entanto, se é um requisito para algumas
caixas de correio de sala que esta opção esteja habilitada,
ela deve ser definida como True para todas as caixas de
correio.

False (recomendado)
ou True

DeleteSubject

Define a caixa de correio para nunca adicionar o nome
do organizador ao assunto de uma reserva.
Opcionalmente, isso pode ser configurado como true para
todas as caixas de correio.

Permitir que essa configuração e a
configuração para excluir o assunto fará
com que assuntos de reuniões fiquem em
branco no Cisco TMS e Cisco TMSXE.

Observação

False ou TrueAddOrganizerToSubject

Esta configuração remove as bandeiras "Privado" de todas
as reuniões aceitas pela caixa de correio. A configuração
não precisa estar habilitada, mas deve ser idêntica para
todas as caixas de correio adicionadas ao Cisco TMSXE.
Observe também que a bandeira "Privado" não é
suportada pelo Cisco TMS. Para maiores informações,
consulte as melhores práticas de implantação no guia de
instalação.

True (recomendado)
ou False

RemovePrivateProperty

Para verificar se as configurações acima estão ativas, use o comando do shellGet-MailboxCalendarSettings
- id [caixa de correio]|fl .

Configurar as caixas de correio do Exchange 2010
Para configurar as caixas de correio do Exchange 2007, você deve fazer o seguinte:

• primeiro, conceda permissão de acesso completo para o usuário do serviço

• em seguida, configure as definições necessárias

Antes de iniciar

Todas as caixas de correio da sala devem ser configuradas para tratar informações de recursos de forma
idêntica para evitar conflitos. A maioria das permissões e propriedades das caixas de correio de sala no
Exchange 2010 podem ser definidas usando o console ou o shell.
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Procedimento

Etapa 1 Use a árvore do Console de gerenciamento do Exchange para navegar até Configuração de destinatário >
Caixa de correio e selecione a caixa de correio que você deseja configurar.

Etapa 2 Clique com o botão direito na caixa de correio da sala e selecioneGerenciar permissão de acesso completo.....
Etapa 3 Selecione Adicionar.
Etapa 4 Adicione o usuário do serviço Cisco TMSXE criado anteriormente e selecione Gerenciar.
Etapa 5 Selecione Concluir.
Etapa 6 Como alternativa, use o Shell de gerenciamento do Exchange para inserir os comandos a seguir, substituindo

[caixa de correio] com o nome da caixa de correio que você está configurando, símbolo @ e domínio não
incluídos: Add-MailboxPermission -identidade [caixa de correio] -Usuário [usuário do serviço]
-AccessRights FullAccess
Repita um destes procedimentos para cada caixa de correio.

Próximos passos

Certifique-se de que todas as caixas de correio de recursos sejam configuradas de forma idêntica e em
conformidade com os requisitos descritos na tabela abaixo.

Diferentes configurações entre as caixas de correio podem causar desajustes entre o Cisco TMS e o Exchange.

DescriçãoValor
necessário

Parâmetro do shellCampo do
console

Define a caixa de correio para processar
convites automaticamente.

AutoAcceptAutomateProcessingHabilitar o
atendimento
de reserva
de recurso

(Guia
Recurso
geral)

Especifica por quanto tempo no futuro os
usuários terão permissão para agendar reuniões.
É altamente recomendável que essa
configuração corresponda ao do Cisco TMS:
Administrative Tools > Configuration >
Conference Settings > Conference Create
Options > Booking Window (in days).

Deve ser entre 0
e 1080. Veja a
descrição para a
recomendação

BookingWindowInDaysBooking
window
(days)

(Guia
Política de
recursos)
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Especifica que as reuniões recorrentes que
continuam fora da janela de reservas serão
rejeitadas.

TrueEnforceSchedulingHorizonRejeitar
reuniões
repetidas
que têm
uma data
final alémda
janela de
reservas

(Guia
Recurso
geral)

Impede a caixa de correio de aceitar reservas
sobrepostas, o que não é suportado pelo Cisco
TMS.

FalseAllowConflictsPermitir
solicitações
de reuniões
conflitantes

(Guia
Política de
recursos)

Impede a caixa de correio de aceitar reservas
sobrepostas, o que não é suportado pelo Cisco
TMS.

0ConflictPercentageAllowedConflict
percentage
allowed

(Guia
Recurso
geral)

Impede a caixa de correio de aceitar reuniões
recorrentes onde em alguns casos divergem
com reservas existentes.

0MaximumConflictInstancesInstâncias
máximas de
conflito

(Guia
Política de
recursos)

Recomendamos desligar essa opção para
excluir assuntos de reuniões. No entanto, se é
um requisito para algumas caixas de correio de
sala que esta opção esteja habilitada, ela deve
ser definida como True para todas as caixas de
correio.

False
(recomendado)
ou True

DeleteSubjectExcluir o
assunto

(Guia
Informações
de recursos)
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Define a caixa de correio para nunca adicionar
o nome do organizador ao assunto de uma
reserva. Opcionalmente, isso pode ser
configurado como true para todas as caixas de
correio.

Permitir que essa configuração
e a configuração para excluir o
assunto fará com que assuntos
de reuniões fiquem em branco
noCisco TMS eCisco TMSXE.

Observação

False ou TrueAddOrganizerToSubjectAdicionar o
nome do
organizador
ao assunto

(Guia
Informações
de recursos)

Esta configuração remove as bandeiras
"Privado" de todas as reuniões aceitas pela
caixa de correio. A configuração não precisa
estar habilitada, mas deve ser idêntica para
todas as caixas de correio adicionadas ao Cisco
TMSXE. Observe também que a bandeira
"Privado" não é suportada pelo Cisco TMS.
Paramaiores informações, consulte asmelhores
práticas de implantação no guia de instalação.

True
(recomendado)
ou False

RemovePrivatePropertyRemover a
bandeira
privada em
uma reunião
aceita

(Guia
Informações
de recursos)

Desabilita o Assistente de reparo de calendário
(CRA) da caixa de correio. Não há nenhuma
opção GUI para modificar essa configuração.

True (fortemente
recomendado)

CalendarRepairDisabled

(Set-Mailbox)

Para verificar se as configurações acima estão ativas, use o comando do shellGet-MailboxCalendarSettings
- id [caixa de correio]|fl .

Para verificar se o Assistente de reparo de calendário está desativado, use o comandoGet-Mailbox -id [caixa
de correio] | ft CalendarRepairDisabled.
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C A P Í T U L O  6
Solução de problemas

• Solução de problemas com Áudio TSP, página 44

• Janelas em cascata, página 44

• Compatibilidade de versão, página 44
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Solução de problemas com Áudio TSP
Tabela 4: Problemas com Áudio TSP

Ação recomendadaCausas possíveisProblema ou mensagem

Verifique a validade da conta de
áudio iniciando uma reunião
WebEx (não é uma CMR em
nuvem reunião) usando a mesma
conta de organizador. Verifique se
a telefonia funciona usando a
funcionalidade de retorno de
chamada. Se o retorno de chamada
falhar, efetue logon no site WebEx
como o mesmo organizador usado
para agendar a reunião e
edite/verifique a validade da conta
de áudio TSP padrão dentro da
conta de organizador (MeuWebEx
> Meu áudio > Editar). Você pode
precisar entrar em contato com o
provedor de serviços TSP a fim de
obter uma conta de áudio TSP
válida.

A conta de áudio TSP usada pela
conta de organizador WebEx não
é válida.

Os participantes TelePresence não
podem ouvir o áudio do
participante WebEx.

Entre em contato com o suporte
técnico. Esteja preparado para
fornecer os detalhes da conta de
áudio TSP da conta de organizador
WebEx que está sendo usada para
a reunião.

O script de discagemPSTN/DTMF
não está navegando pelo IVR do
serviço de audioconferência TSP
com êxito.

Janelas em cascata
Um efeito de janela em cascata pode ocorrer se você conectar o cabo entre seu PC e o enquanto você tem o
painel de exibição de vídeo Cisco WebEx aberto.

Se você uma tela em cascata, basta fechar a janela de exibição de vídeo.

Compatibilidade de versão
Para todas as informações sobre a compatibilidade e suporte das salas de reuniões de colaboração em nuvem,
consulte http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility
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