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K A P I T E L  1
Distribueringsalternativ

• Om CMR Cloud, sida 1

• Exempel: SIP-webbplats med Cisco-infrastruktur, sida 2

• Exempel: Webbplats för SIP och Microsoft Skype för företag (eller Lync), sida 2

• Exempel: SIP och Microsoft Skype för företag (eller Lync) tillsammans på en webbplats, sida 3

• Säkerhetsalternativ, sida 3

Om CMR Cloud
Mötesdeltagare kan delta i ett CMR Cloud-möte från WebEx-webbprogrammet, från en telefon eller från en
videoenhet. Videoenheter förmedlar all media (huvudvideo, innehåll och ljud) till och från WebEx-molnet.
All media flödar över IP som förmedlas genom att använda SIP eller H.323 (SIP rekommenderas). Cisco
TelePresence-infrastruktur kan användas för samtalskontroll och brandväggspassage, men detta är inte ett
krav.

WebEx erbjuder flera ljudlösningar för WebEx-programanvändare och -mötesdeltagare via telefon. För CMR
Cloud är de tillgängliga alternativen WebEx-ljud (inklusive Cloud-anslutet ljud) och ljud från
telekonferensleverantör (TSP) som har verifierats vara kompatibelt med CMR Hybrid/CMR Cloud.

Kontakta din Cisco-kontohanterare för mer information omWebEx-ljud och för att få den senaste listan över
verifierade TSP-ljudleverantörspartners.
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Exempel: SIP-webbplats med Cisco-infrastruktur
I detta exempel är företagets videoenheter registrerade till Unified Communications Manager, med Cisco
Expressway-C och Cisco Expressway-E används för säker uppringning och brandväggspassage.

Figur 1: SIP-webbplats som använder Unified Communications Manager

Andra användningar är också möjliga med Cisco TelePresence-infrastruktur, inklusive:

• Cisco VCS-kontroll och Cisco VCS Expressway

Videoenheter registreras snarare till Cisco VCS-kontroll än till Unified Communications Manager.

• Cisco VCS-kontroll och Cisco VCS Expressway med Unified Communications Manager

Video registreras till Cisco VCS-kontroll och Unified Communications Manager (en kombination av
de två modellerna ovan).

Exempel: Webbplats för SIP och Microsoft Skype för företag
(eller Lync)

Microsoft Skype för företag kallades tidigare för Microsoft Lync. I detta dokument används namnet Skype
för företag.

I detta exempel deltar en deltagare i ett CMR Cloud-möte på två olika sätt. Kund A använder SIP med
Cisco-infrastruktur, inklusive Unified Communications Manager för samtalskontroll och Cisco Expressway
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för brandväggs-/NAT-passage. Kund C har ingen Cisco-infrastrukturutrustning. Skype för företag-servrarna
hos kund C kommunicerar direkt med WebEx-molnet.

Figur 2: Webbplats för SIP och Microsoft Skype för företag

Exempel: SIP och Microsoft Skype för företag (eller Lync)
tillsammans på en webbplats

I detta exempel har kund A Cisco såväl SIP-infrastruktur och videoenheter som Skype för företag. Kund C
har, som tidigare, ingen Cisco-infrastrukturutrustning.

När Skype för företags- och Cisco SIP-klienter, som i kund A:s fall, kombineras på en webbplats gäller följande
riktlinjer:

• Webbplatsen ska använda såväl ett Skype för företag Edge och ett Expressway-E Edge.

• Skype för företag-trafik som är destinerad till WebEx-molnet ska inte först sändas via Expressway-C
Lyncs nätport.

I exemplet sänder kund A:s Skype för förtag-servrar trafiken till video.customerA.com via Expressway-C
Lyncs nätport, men sänder ut *.webex.com direkt via Lync Edge.

Figur 3: SIP/Skype för företags webbplats och Microsoft Skype för företags webbplats

Säkerhetsalternativ
För SIP-samtal stödjer CMR Cloud alla kombinationer av certifikattyper, signalering och media i följande
tabell:
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MediaSignaleringCertifikat

• sRTP

• RTP

• TLS

• TCP

• CA-signerade certifikat

• Självsignerade certifikat

Som standard använder Cisco Expressway (eller Cisco VCS) självsignerade certifikat. För varje SIP-samtal
försöker det med TLS-signalering med reservutväg till TCP och sRTP med reservutväg till RTP.

FörH.323-samtal stödjer CMRCloud icke-säkerH.225-/H.245-signalering ochH.235mediakrypteringsmetoder.

För Skype för företagCMR Cloud stödjer TLS för signalering och sRTP för media.
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K A P I T E L  2
Krav och rekommendationer

• Systemkrav, sida 5

• Nätverksinfrastruktur, sida 7

• Videoenheter, sida 7

• Microsoft Skype för företag (eller Lync), interoperabilitet, sida 9

• H.323 Mode, sida 10

Systemkrav
Tabell 1: Krav för CMR Cloud-distribueringar

DescriptionKrav

Webbplatsen Cisco WebEx Meeting Center måste
köra version WBS29 eller högre.

Cisco WebEx Meeting Center

WebEx erbjuder flera ljudlösningar för
WebEx-programanvändare och -mötesdeltagare via
telefon. För CMRCloud är de tillgängliga alternativen
WebEx-ljud (inklusive molnanslutet ljud) och ljud
från en telekonferensleverantör (TSP) som har
verifierats som kompatibel med CMR Hybrid/CMR
Cloud.

Kontakta din Cisco-kontohanterare för mer
information omWebEx-ljud och för att få den senaste
listan över verifierade TSP-ljudleverantörspartners.

Ljud
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DescriptionKrav

Se till att portintervallet för Cisco Expressway-E,
Cisco VCS Expressway eller andra
edgepassageenheter och brandväggar tillåter följande:

• ingående mediatrafik från WebEx molnet över
UDP för RTP-portintervallet 36000–59999

• ingående SIP-signaleringstrafik från WebEx
molnet över TCP för portarna 5060, 5061 och
5065

• ingående H.323 signaleringstrafik från WebEx
molnet över TCP-port 1720 och portintervall
15000–19999

• utgående mediatrafik till WebEx molnet över
UDP för RTP-portintervall 36000–59999

• utgående SIP-signaleringstrafik till WebEx
molnet över TCP för portarna 5060–5070

• utgående H.323 signaleringstrafik från WebEx
molnet över TCP-port 1720 och portintervall
15000–19999.

För de IP-adressintervall som används av WebEx
molnet, efter geografisk position, se

https://kb.webex.com/WBX264

Nätverksåtkomst

Hur mycket nätverksbandbredd som krävs beror på
vilka krav varje videoenhet har för att tillhandahålla
önskad videokvalitet plus presentationsdata.

Vi rekommenderar minst 1,5 Mbps per skärm för att
få en optimal upplevelse. En del videoenheter kan dra
fördel av högre hastigheter och tjänsten kan tillgodose
lägre hastigheter, beroende på enheten.

Nätverksbandbredd

Utgångsnätporten måst stödja följande
DSCP-märkningar:

• videotrafik märkt med DSCP AF41 enligt RFC
2597

• ljudtrafik märkt med DSCP EF enligt RFC
3246.

Tjänstens kvalitet
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Nätverksinfrastruktur
Du kan använda vilket standardbaserat samtalskontrollsystem som helst för dina videoenheter. Din distribuering
kan även omfatta en enhet för brandväggspassage för att tillhandahålla mobil åtkomst samt fjärråtkomst.

I följande tabell listas rekommenderade versioner av Cisco-produkter som kan tillhandahålla dessa funktioner.
Dessa komponenter krävs inte.

Tabell 2: Rekommenderad nätverksinfrastruktur för CMR Cloud-distribueringar

Rekommenderade alternativ från CiscoKomponent

• Cisco Unified Communications Manager
(testade versioner: 10.5, 9.1(2) och 9.1(1)

• Cisco VCS-kontroll och Cisco
VCS Expressway (testade versioner: X8.6,
X8.1)

Samtalskontroll, enhetsregistrering

• Cisco Expressway-C och Cisco Expressway-E
(testade versioner: X8.6, X8.1)

• Cisco VCS-kontroll och Cisco
VCS Expressway (testade versioner: X8.6,
X8.1)

Den lägsta version som krävs är X8.6.
Vi rekommenderar även att
standardtimeout för SIP TCP reduceras
enligt distribueringsuppgifterna för
CMRCloud.Med tidigare versioner än
X8.6 kan uppringare märka av
betydliga förseningar om den primära
WebEx samtalsdestinationen inte är
tillgänglig. Detta inträffar för att Cisco
Expressway/Cisco VCS försöker
ansluta till varje primär destination i
DNS enligt den SRV-post som står på
tur innan det försöker med en
backupdestination, och i dessa
versioner tillämpar den en SIP
TCP-timeout på tio sekunder för varje
anslutningsförsök.

OBS!

Brandväggspassage, mobil åtkomst och fjärråtkomst

Videoenheter
I följande tabell listas allmänna krav och överväganden för varje typ av enhet.
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Tabell 3: Videoenhetskrav för CMR Cloud-distribueringar

KravTyp av enhet/klient

• För att mötesdeltagaren ska kunna presentera
eller visa delat innehåll måste enheten kunna
förmedla Binary Floor Control Protocol
(BFCP) till molnservrarna. Utan BFCP kan
innehållet inte delas och kommer att ses
inbäddat i huvudvideokanalen.

• För att en enhet med tre eller fler skärmar ska
kunna visa video på mer än en skärm måste
enheten kunna förmedla TelePresence
Interoperability Protocol (TIP) till WebEx
molnservrarna.

CMR Cloud stödjer inte
SIP-slutpunkter som har konfigurerats
i fristående läge.

OBS!

SIP

• H.323-enheter måste använda URI-uppringning
(bilaga O) för att ringa in till WebEx molnet.
Läs anvisningarna i dokumentationen som du
fått av leverantören när du installerar
URI-uppringning.

• För att mötesdeltagaren ska kunna presentera
eller visa delat innehåll måste enheten kunna
förmedla H.239 till molnservrarna. Utan H.239
kan innehållet inte delas och kommer att ses
inbäddat i huvudvideokanalen.

• Flerskärmsslutpunkter stöds inte.

H.323
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KravTyp av enhet/klient

• Skype för företag klienter som stödjer följande
videoomkodare (och upplösningar) kan delta i
CMR Cloud möten:

◦ H.264-UC (720p30)

◦ H.263 (CIF)

• Skype för företag användare måste ringa till ett
Lync-specifikt URI i formatet
<mötesID>.<webbplatsnamn>@lync.webex.com
(till exempel,
123456789.customer-a@lync.webex.com) eller
<användarID>.<webbplatsnamn>@lync.webex.com
(till exempel
jdoe.customer-a@lync.webex.com).

• För att starta ett möte måste Skype för
företag-användare logga in på
WebEx-programmet som värd innan de deltar
från Skype för företag-klienten. På samma sätt
måste dessa användare använda
WebEx-programmet om de vill delta i ett möte
innan värden har startat det.

• Skype för företag klienter kan visa innehåll som
delas av annanWebEx och videomötesdeltagare.
Eftersom fjärrskrivbordsprotokoll inte stöds kan
dessa klienter dock inte dela innehåll.

Microsoft Skype för företag

Microsoft Skype för företag (eller Lync), interoperabilitet
Stöd för Microsoft Skype för företag ges som en funktion, med vissa begränsningar, enligt beskrivningarna
i avsnitten nedan. WebEx förbehåller sig rätten att när som helst och utan meddelande inaktivera funktionen.
WebEx tekniska support tillhandahåller begränsad hjälp till kunder som försöker använda Skype för företag
för att delta i CMR Cloud-möten.

Det finns funktionsbegränsningar för support till mobila enheter.OBS!

Miljöer som stöds
• Lync 2013

• Lync 2010
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• Skype för företag 2015

• Office 365

Klienter som stöds
För all information om molnkompatibilitet och stöd för mötesrum för samarbete, se
http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility

H.323 Mode
CMR Cloud stödjer H.323. SIP har dock en rikare funktionsuppsättning, stöd för säker signalering och större
molnkapacitet. Vi rekommenderar att H.323-läget stängs av på Cisco Expressway (eller Cisco VCS). Med
H.323-läget avstängt påverkar Cisco Expressway en H.323-slutpunkts trafik in i SIP och skickar sedan en
SIP-inbjudan till WebEx molnet.
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K A P I T E L  3
Distribueringsuppgifter

• Distribuering, uppgiftsflöde, sida 11

Distribuering, uppgiftsflöde
Innan du börjar

När din beställning av CMR Cloud är klar får du information om åtkomstuppgifter för din Cisco WebEx
webbplats (URL:er och webbplatsadministrationskonto).

Procedur

SyfteKommando eller åtgärd

Ställ in portintervallet för Cisco Expressway-E, Cisco VCS
Expressway eller andra enheter och brandväggar med
edgepassager.

Öppna portintervallet för WebEx
Cloud, på sidan 12

Steg 1

Konfigurera DNS-zonen och sökregeln om du vill säkerställa
att TLS och sRTP används vid fall då reservutväg behövs
(rekommenderas).

Konfigurera DNS-zon och
sökregel, på sidan 13

Steg 2

För säker uppringning ska en passageklientzon och sökregel
konfigureras på Cisco Expressway-C (eller Cisco

Konfigurera en passageserver/ett
klientpar, på sidan 15

Steg 3

VCS-kontroll) och en passageserverzon på Cisco
Expressway-E (eller Cisco VCS Expressway).

För videoåteruppringning ska sökregler konfigureras på Cisco
Expressway-C och Cisco Expressway-E (eller Cisco

Dirigera
videoåteruppringningstrafik, på
sidan 17

Steg 4

VCS-kontroll och Cisco VCS Expressway) för att dirigera
WebEx uppringningar till användares videoenheter.

Konfigurera SIP TCP timeoutvärde på Cisco Expressway /
Cisco VCS (X8.6) till det lägsta värdet som är lämpligt för
din distribuering.

Reducera standardtimeout för
SIP TCP på Cisco Expressway-E,
på sidan 18

Steg 5
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SyfteKommando eller åtgärd

Verifiera att BFCP är aktiverat på Unified Communications
Manager grannzonen i Cisco Expressway-C eller Cisco

Aktivera BFCP för
presentationsdelning, på sidan 19

Steg 6

VCS-kontroll och på SIP-profilen i Unified Communications
Manager.

Konfigurera SIP-profilen och -trunken till Cisco
Expressway-C (eller Cisco VCS-kontroll) på Unified

Konfigurera en SIP-trunk, på
sidan 20

Steg 7

Communications Manager för att slutpunkter som är
registrerade till Unified CommunicationsManager ska kunna
delta i ett CMR Cloud möte och för att ringa upp slutpunkter
som är registrerade till en Cisco VCS-kontroll.

Lägg till ett SIP-dirigeringsmönster i Unified Communications
Manager för domänen webex.com.

Lägg till ett dirigeringsmönster,
på sidan 20

Steg 8

Konfigurera vilken minimibandbredd du vill ha i Unified
CommunicationsManager och i Cisco Expressway eller Cisco
VCS.

Konfigurera
bandbreddskontroller, på sidan 21

Steg 9

Användmönsterutbyte för att förenkla uppringningssträngen
för SIP- och H.323-videoenheter inom ditt företag.

Förenkla
videouppringningssträngen, på
sidan 21

Steg 10

Konfigurera WebEx över hela webbplatsen och
inställningarna per användare för CMR Cloud.

Konfigurera inställningar för
webbplatsadministration, på sidan
22

Steg 11

Gör det möjligt för Lync användare att delta i dina CMR
Cloud möten.

Konfigurera Microsoft Skype för
företag (eller Lync)
sammanslagning, på sidan 22

Steg 12

Avsluta uppgifterna i detta avsnitt om du vill använda
CA-signerade certifikat för att aktivera säker uppringning till

Distribuera med CA-signerade
certifikat, på sidan 23

Steg 13

WebEx molnet. För dessa uppgifter krävs Cisco
Expressway-serie (Cisco Expressway-C och Cisco
Expressway-E) eller Cisco VCS (Cisco VCS-kontroll och
Cisco VCS Expressway). Läs leverantörens dokumentation
när du ska fullborda liknande uppgifter på andra leverantörers
utrustning.

Testa för att säkerställa att din distribuering av CMR Cloud
tjänsten fungerar som den ska.

Verifiera tjänsten, på sidan 27Steg 14

Öppna portintervallet för WebEx Cloud
I denna procedur specificeras de portintervall som du måste konfigurera för Cisco Expressway-E, Cisco VCS
Expressway eller andra Edge passageenheter och brandväggar. Detaljerade anvisningar finns i Cisco Expressway
administratörsguide och Cisco VCS administratörsguide.
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Procedur

Använd din enhets hanteringsgränssnitt för att konfigurera följande portintervall:

• ingående mediatrafik från WebEx molnet över UDP för RTP-portintervallet 36000–59999

• ingående SIP-signaleringstrafik från WebEx molnet över TCP för portarna 5060 och 5061

• ingåendeH.323 signaleringstrafik frånWebExmolnet över TCP-port 1720 och portintervall 15000–19999

• utgående mediatrafik till WebEx molnet över UDP för RTP-portintervall 36000–59999

• utgående SIP-signaleringstrafik till WebEx molnet över TCP för portarna 5060–5070

• utgåendeH.323 signaleringstrafik frånWebExmolnet över TCP-port 1720 och portintervall 15000–19999.

Konfigurera DNS-zon och sökregel
Du kan använda DNS-standardzonkonfiguration på Cisco Expressway-E (eller Cisco VCS Expressway) för
att dirigera samtal till WebEx molnet. Standardkonfigurationen leder till att Cisco Expressway försöker med
TLS efter bästa förmåga (med reservutväg till TCP) och sRTP mediakryptering (med reservutväg till
RTP). Emellertid rekommenderar vi följande zonkonfiguration, särskilt om du vill säkerställa att TLS och
sRTP används.

Figur 4: Rekommenderad DNS-zonkonfiguration för kryptering

Innan du börjar

Vi rekommenderar att H.323-läget stängs av under denna procedur. Detta tvingar Cisco Expressway att påverka
en H.323-slutpunkts trafik till SIP och sedan skicka en SIP-inbjudan till WebEx molnet.

Procedur

Steg 1 Använd följande tabell för att konfigurera DNS-zon på Cisco Expressway-E. Konfigurationen varierar beroende
på vilken typ av certifikat som ska användas samt huruvida du slår på H.323-läge.
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Värde om självsignerade certifikat
används

Värde om tredje parts
CA-signerade certifikat används

Zonkonfigurationsinställning

On (standard) eller Off
(rekommenderas)

On (standard) eller Off
(rekommenderas)

H.323 Mode

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

OffOnTLS Verify mode

Ej tillämpligtsip.webex.com

För säkra samtal till Ciscos
BTS-testwebbplats, t.ex. för en
EFT eller för go.webex.com,
skapas en extra DNS-utgångszon
med TLS-verifiera ämnesnamnet
sipbts.webex.com.

TLS verify subject name field

Default eller Custom (krävs om
H.323 Mode är inställt till Off)

Default eller Custom (krävs om
H.323 Mode är inställt till Off)

Advanced zone profile

Off (standard) eller On (krävs om
H.323 Mode är inställt på Off)

Off (standard) eller On (krävs om
H.323 Mode är inställt på Off)

Automatically respond to
SIP searches

Off (krävs om Advanced zone
profile är inställd på Custom)

Off (krävs om Advanced zone
profile är inställd på Custom)

SIP SDP attribute line limitmode

Steg 2 Skapa en sökregel för WebEx domänen på Cisco Expressway-E, med följande egenskaper:
Värde på Expressway-ESökregelinställning

Använd ett lägre numeriskt värde än sökregeln för
alla befintliga DNS-zoner.

Priority

AnyProtocol

<Administratörsdefinierat>, standard: AnySource

Alias Pattern MatchMode

RegexPattern Type

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

ReplacePattern Behavior

\1@\2\3Replace String

StopOn Successful Match
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Värde på Expressway-ESökregelinställning

<DNS-zon som används för vidarekoppling till
WebEx cloud

Target

EnabledState

För detaljerade anvisningar, se kapitlet ”Dirigeringskonfiguration” i lämplig administrationsguide:

• Distributionsguide för grundläggande konfiguration av Cisco Expressway

• Distributionsguide för grundläggande konfiguration av Cisco VCS (kontroll med Expressway)

Konfigurera en passageserver/ett klientpar
Du kan hoppa över denna uppgift om du är nöjd med att Cisco Expressway försöker med TLS efter bästa
förmåga (med reservutväg till TCP) och sRTP mediakryptering (med reservutväg till RTP). I sådant fall är
DNS-konfigurationen från den tidigare uppgiften tillräcklig.

Den rekommenderade zonkonfigurationen för säker uppringning använder en passageklientzon på Cisco
Expressway-C (eller Cisco VCS-kontroll) och en passageserverzon och DNS-zon på Cisco Expressway-E
(eller Cisco VCS Expressway). Om du redan har ett eller flera passageklient-/passageserverzonpar i din
konfiguration kan du använda dem, men vi rekommenderar att du lägger till ett nytt par som är särskilt avsett
för WebEx molnet.

Figur 5: Rekommenderad konfiguration av passagezonpar för kryptering

I denna procedur:

• På Cisco Expressway-C tillämpar du mediakrypteringspolicyn på passageklientzonen och skapar en
sökregel som dirigerar utgående WebEx domänsamtal till den zonen.

• På Cisco Expressway-E konfigurerar du TLS-verifieringsläge på DNS-zonen. (Sökregeln som dirigerar
utgående WebEx domänsamtal till den zonen konfigurerades i den föregående uppgiften.)

Vi rekommenderar denna konfiguration av två skäl:
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• För att undvika att i onödan utnyttja B2BUA på Cisco Expressway-E.

• För att kryptera all trafik som lämnar brandväggen så att någon som eventuellt har åtkomst till din DMZ
inte kan infiltrera din trafik.

Procedur

Steg 1 Använd följande tabell för att konfigurera passageklient- och passageserverzonerna:
Värde på passageserverzon (Cisco
Expressway-E)

Värde på passageklientzon (Cisco
Expressway-C)

Zonkonfigurationsinställning

Off (rekommenderat) eller On
(standard)

Off (rekommenderat) eller On
(standard)

H.323 Mode

AutoForce Encrypted ellerBest Effort
(krävs om H.323 Mode är inställt
till On)

SIP Media encryption mode

Steg 2 Skapa en sökregel på Cisco Expressway-C med följande egenskaper:
Värde på Expressway-CSökregelinställning

Använd ett lägre numeriskt värde än för någon
sökregel som skulle kunna motsvara
webex.com-domänen (som en standardmönstersträng
för domänen).

Priority

AnyProtocol

<Admin defined>, standard: AnySource

Alias Pattern MatchMode

RegexPattern Type

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

ReplacePattern Behavior

\1@\2\3Replace String

StopOn Successful Match

< Passageklientzon>Target

EnabledState
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Mer information om zoner och sökregler finns i kapitlet ”Dirigeringskonfiguration” i lämplig
administrationsguide:

• Distributionsguide för grundläggande konfiguration av Cisco Expressway

• Distributionsguide för grundläggande konfiguration av Cisco VCS (kontroll med Expressway)

Dirigera videoåteruppringningstrafik
WebEx användare kan välja videoåteruppringning för få en enklare deltagarupplevelse, där molnet ringer upp
slutanvändarens videoslutpunkt direkt. Om du aktiverar detta för användare måste du också skapa sökregler
på Expressway-E och Expressway-C för att dirigera dessa samtal till användarens hem Cisco Unified
Communications Manager kluster.

Procedur

Steg 1 Gå till Configuration (Konfiguration) > Dial Plan (Uppringningsplan) > Search rules (Sökregler) och
klicka på New (Ny).
Du måste skapa en regel på båda systemen. Metoden är densamma, men regelvärdena är olika.

Steg 2 Konfigurera sökreglerna enligt följande:
Cisco Expressway-ECisco Expressway-C

”SIP-återuppringning från WebEx
till Expressway-C”, till exempel

”SIP-återuppringning från WebEx
till intern samtalskontroll”, till
exempel

Rule name

”Matchar WebEx-skapade URI:er,
skalar bort onödiga parametrar och
dirigerar till passagezoner”, till
exempel

”Dirigerar samtal från
passagezoner till användarens
hemkluster”, till exempel

Description

100100Priority

SIPSIPProtocol

NamedNamedSource

Default zone

(det är hit alla samtal från utanför
företagets nätverk kommer)

Passageklientzon
<Administratörsdefinierat namn>

Source name

NoNoRequest must be authenticated

Alias pattern matchAlias pattern matchMode
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Cisco Expressway-ECisco Expressway-C

RegexRegexPattern type

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

Viktigt! Detta mönster matchar
alla strängar. För ditt
användarnamn bör du skapa enmer
specifik sträng.

.*@example\.comPattern string

ReplaceLeavePattern behavior

\1@\2

Behåller enbart delen
användarnamn@FQDNoch skalar
av transport och alla andra attribut
eller spåregenskaper.

Ej tillämpligtReplace string

StopStopOn successful match

Traversal server zone,
<Administratörsdefinierat namn>

<Admin defined>, select neighbor
zone towards Cisco Unified
Communications Manager

Target

EnabledEnabledState

Steg 3 Klicka på Create seach rule (Skapa sökregel).

Reducera standardtimeout för SIP TCP på Cisco Expressway-E
Från och med Cisco Expressway / Cisco VCS version X8.6 kan timeoutvärdet för SIP TCP konfigureras.
Standardvärdet är 10 sekunder. Vi rekommenderar starkt att du ställer in timeouten till det lägsta värde som
är lämpligt för din distribuering. Ett värde på 1 sekund är troligtvis lämpligt i flertalet fall, såvida inte ditt
nätverk har extremt höga latenstider (som video över satellitkommunikationer).

Gör så här för att ställa in timeoutvärdet för SIP TCP:

Procedur

Steg 1 Öppna kommandotolken (denna inställning kan inte konfigureras via webbplatsens gränssnitt).
Steg 2 Skriv in följande kommando och ersätt ”n” med det krävda timeoutvärdet:

xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout:n

Exempel: xConfiguration SIP Advanced SipTcpConnectTimeout: 1
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Att reducera timeouten är frivilligt, men det kan förbättra prestandan ifall Cisco Expressway-E (eller Cisco
VCS Expressway) tar timeout då försök görs att nå det primära WebEx datacentret.

Aktivera BFCP för presentationsdelning
I denna procedur specificeras de BFCP-inställningar som dumåste konfigurera i grannzonen eller SIP-profilen
för att aktivera presentationsdelning. Detaljerad information om hur zon- och SIP-profiler konfigureras finns
i följande dokument:

• Cisco Expressway och CUCM via SIP-trunk, distribueringsguide för din version av Cisco Expressway
på http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/expressway-series/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

• Cisco VCS och CUCM distribueringsguide för din version av Cisco VCS på http://www.cisco.com/c/
en/us/support/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/
products-installation-and-configuration-guides-list.html.

BFCP-stöd infördes i Cisco Unified Communications Manager version 8.6(1). Vi rekommenderar starkt
att du använder minst version 8.6(2a)SU3 för BFCP-interoperabilitet.

OBS!

Procedur

Steg 1 Verifiera att BFCP är aktiverat på Unified Communications Manager grannzonen i Cisco Expressway-C eller
Cisco VCS-kontroll:

• Om du använder X8.1 eller senare aktiveras BFCP automatiskt när du väljer Cisco Unified
CommunicationsManager (8.6.1 eller senare) zonprofil påUnified CommunicationsManager grannzonen.

• Om du använder en version tidigare än X8.1 ska du ställa in SIP UDP/BFCP filter mode (SIP
UDP-/BFCP-filterläge) till Off (Av) på zonprofilen i Cisco VCS-kontroll.

Steg 2 Verifiera att BFCP är aktiverat på SIP-profilen i Unified Communications Manager:

• Om du använder X8.1 eller senare aktiveras BFCP automatiskt om du väljer Standard SIP Profile for
Cisco VCS (standardprofilen för SIP för Cisco VCS) när du definierar SIP-trunken till Cisco
Expressway-C eller Cisco VCS-kontroll.

• Om du använder en version tidigare än X8.1 kryssar du i rutan Allow Presentation Sharing using
BFCP (Tillåt presentationsdelning med BFCP) i SIP-profilen.
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Konfigurera en SIP-trunk
Konfigurera SIP-profilen och -trunken till Cisco Expressway-C (eller Cisco VCS-kontroll) på Unified
Communications Manager för att slutpunkter som är registrerade till Unified Communications Manager ska
kunna delta i ett CMR Cloud möte och för att ringa upp slutpunkter som är registrerade till en Cisco
VCS-kontroll.

Denna procedur tillhandahåller högnivåsteg. Detaljerade anvisningar finns i följande dokument:

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

• Cisco Unified CommunicationsManager med Cisco VCS (SIP-trunk) distribueringsguide för din version
av http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/
telepresence-video-communication-server-vcs/products-installation-and-configuration-guides-list.html.

Procedur

Steg 1 I Unified Communications Manager konfigurerar du en SIP-trunk mellan Unified Communications Manager
och Cisco Expressway-C (eller Cisco VCS-kontroll).

Steg 2 Konfigurera SIP-profilen.
Steg 3 För att aktivera presentationsdelningmarkerar du kryssrutanAllow Presentation Sharing using BFCP (Tillåt

presentationsdelningmed BFCP) i avsnittetTrunk Specific Configuration (Trunkspecifik konfiguration)
i fönstret SIP Profile Configuration (SIP-profilkonfiguration).
För tredjepartsvideoenheter som stödjer BFCP kan du även behöva markera kryssrutan Allow Presentation
Sharing using BFCP (Tillåt presentationsdelning med BFCP) i avsnittet Protocol Specific Information
(Protokollspecifik information) i fönstret Phone Configuration (Telefonkonfiguration).

Lägg till ett dirigeringsmönster
Lägg till ett dirigeringsmönster för WebEx-domänen i Unified Communications Manager.

Procedur

På Unified Communications Manager lägger du till ett dirigeringsmönster för *.webex.com (eller *.*) och
pekar det mot SIP-huvudlinjen till Cisco Expressway-C (eller Cisco VCS-kontroll).
För detaljerade anvisningar, se tillämplig guide för din version:

• Unified Communications Manager version 11.0(1) och senare: Systemkonfigurationsguide

• Tidigare versioner: Administrationsguide
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Konfigurera bandbreddskontroller
Konfigurera vilken minimibandbredd du vill ha i Unified Communications Manager och i Cisco Expressway
eller Cisco VCS.

Procedur

Steg 1 I Unified Communications Manager väljer du region så att minimibandbredden tillåts, för att säkerställa
optimal anslutningsbarhet för SIP-ljud och -video mellan och WebEx molnet.
För detaljerade anvisningar, se ”Regioner” i lämplig guide för din version:

• Unified Communications Manager version 11.0(1) och senare: Systemkonfigurationsguide

• Tidigare versioner: Administrationsguide

Steg 2 I Cisco Expressway eller Cisco VCS ställer du in zoner och ledningar på lämpligt sätt (enligt dina nätverkskrav)
så att önskad minimibandbredd tillåts.
Detaljerade anvisningar finns i ”Bandbreddskontroll” i lämplig administratörsguide:

• Cisco Expressway administratörsguide

• Cisco VCS administratörsguide

Förenkla videouppringningssträngen
För att delta i ett schemalagt CMR Cloud möte måste vanligen telepresence-användare ringa upp en sträng
bestående av det niosiffriga mötesnumret följt av symbolen @ och WebEx webbplatsdomänen, till exempel
123456789@customer-a.webex.com.

Du kan förenkla denna sträng för SIP- och H.323-videoenheter inom ditt företag genom att använda
mönsterutbyte. I detta exempel lägger du till ett kort prefix som är istället för att användarna måste inkludera
domänen när de ringer upp. I exempeldistribueringen, där företagets videoenheter registreras till Unified
Communications Manager och Cisco Expressway-serie (eller Cisco VCS) används för fjärrenheter och
brandväggspassage, dirigeras den förenklade uppringningssträngen och konverteras till den fulla
videouppringningssträngen genom ett Unified Communications Manager dirigeringsmönster och en Cisco
Expressway transform.

Samtal som rings upp utanWebEx webbplatsdomänen förbrukar RMS-licenser på Cisco Expressway. För
att dra fördel av RMS-licensförbikopplingen i X8.6 och senare måste användare ringa upp den fullständiga
URI:en.

OBS!

För att ställa in förenklad uppringning ska du göra följande:
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Procedur

Steg 1 Välj ett prefix som börjar med en siffra som inte används så ofta i din uppringningsplan. I detta kan * eller #
ingå.

Steg 2 På Unified Communications Manager skapar du ett dirigeringsmönster med prefixet, följt av en punkt och
nio X som representerar mötesnumrets siffror.
Till exempel använder du 7.XXXXXXXXX för ett prefix på 7.

Steg 3 Konfigurera dirigeringsmönstret så att det dirigerar samtalet till Cisco Expressway.
Steg 4 På Cisco Expressway skapar du en transform som motsvarar alla uppringningssträngar som börjar med 7 och

följs av 9 siffror.
Till exempel använder du en reguljärt uttryck för mönstersträngen på 7(\d{9}) för ett prefix på 7

Steg 5 Konfigurera transformen att skala prefixsiffran (7 i detta exempel) och lägg till domänen
(@customer-a.webex.com) så att samtalet dirigeras till lämplig WebEx webbplats.
Använd till exempel, med det reguljära uttrycksmönstret ovan, en ersättningssträng för
\1@customer-a.webex.com.

I detta exempel dirigeras samtalet, när en användare ringer upp 7123456789, till sist som
123456789@customer-a.webex.com. Ersättningen sker både för enheter som är registrerade på Unified
Communications Manager och för fjärrenheter som är registrerade på en Cisco VCS Expressway.

Observera att denna förenkling endast gäller för enheter inom ditt företag och för att delta i möten som ditt
eget företag håller. Användare som behöver ringa upp möten som andra företag håller och externa
videomötesdeltagare måste ringa upp den fullständiga videouppringningssträngen, inklusive domänen.

Konfigurera inställningar för webbplatsadministration
Du har åtkomst till CiscoWebEx administrering av webbplatsen via ditt WebEx-kontoteam genom att använda
en unik URL och ett unikt lösenord för WebEx webbplatsadministration. Som webbplatsadministratör måste
du logga in för att integrera och anskaffa ditt konto under första installationen. Efter att du har avslutat den
första installationen kan du hantera ditt konto och har åtkomst till WebEx användar- och administrationsguider
för de tjänster och funktioner som har konfigurerats på din webbplats.

Mer information om hur inställningarna för din webbplatsadministration konfigureras finns i
https://help.webex.com/community/webex-admin/content?filterID=contentstatus[published]~category[cmr-cloud].

Konfigurera Microsoft Skype för företag (eller Lync) sammanslagning
Följ denna procedur för att göra det möjligt för användare av Skype för företag att delta i dina CMR Cloud
möten. Ingen Cisco-infrastrukturutrustning (t.ex. Cisco Expressway, Cisco VCS eller Unified Communications
Manager) krävs. Servrarna för Skype för företags kommunicerar direkt med WebEx molnet.
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Procedur

Steg 1 Se till att du har en Edge för Skype för företag som har distribuerats enligt Microsofts rekommendationer för
din miljö. Se biblioteket på Microsoft TechNet för din version av Skype för företag-server.

Steg 2 Se till att du har ett certifikat som signerats av en officiell certifikatutfärdare (CA) distribuerat på din Edge
för Skype för företag. (Detta bör redan vara klart om du har en fungerande Edge för Skype för företag med
sammanslagning aktiverat.)

Steg 3 Konfigurera sammanslagning på något av följande sätt:

• Konfigurera Edge för Skype för företag för öppen sammanslagning så att användare av Skype för företag
kan kommunicera med vilken extern domän som helst. (Vi rekommenderar detta alternativ.)

• Tillåt enbart domänen lync.webex.com på din Skype för företagsservers lista över betrodda
sammanslagningspartners.

Steg 4 Verifiera att din brandvägg har konfigurerats för att tillåta följande TCP- och UDP-portar mellan din Edge
för Skype för företag och WebEx nätverket.

ObserveraPortProtocol

Bör redan vara tillåtet om du har
en fungerande Edge för Skype för
företag.

TCP-port 5061SIP-signalering mellan Edge för
Skype för företag och WebEx

Bör redan vara tillåtet inom
intervallet 50000 till 59999 om du
har en fungerande Edge för Skype
för företag.

UDP-portarna 56000 till 57000RTP-media mellan Edge för Skype
för företag och WebEx

Mer information om sammanslagning finns i Microsofts onlinedokument:

• 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

Distribuera med CA-signerade certifikat

Innan du börjar

Se till att du skickar din certifikatsigneringsförfrågan till en officiell certifikatutfärdare som utfärdar ett
certifikat som WebEx stödjer.

WebEx stödjer certifikat som har utfärdats av särskilda rotcertifikatsutfärdare. Certifikatleverantörer kan ha
flera rotcertifikatsutfärdare och det är inte säkert att alla stöds av WebEx. Ditt certifikat måste utfärdas av en
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av följande rotcertifikatsutfärdare (eller en av deras mellanliggande certifikatutfärdare) annars kommer inte
samtalet från din Cisco Expressway-E eller Cisco VCS Expressway att kunna tas emot av 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

För att använda ett certifikat som skapats av entrust_2048_ca med Cisco VCS
Expressway X7.2 (eller en senare version som uppgraderats från X7.2) måste du ersätta
Entrust Root CA-certifikatet i den betrodda CA-listan på Cisco VCS Expressway med
den senaste versionen som finns tillgänglig från Entrust. Du kan hämta den senare
entrust_2048_ca.cer-filen från listan över rotcertifikat på Entrusts webbplats (https://
www.entrust.net/downloads/root_index.cfm).

OBS!

• verisign_class_1_public_primary_ca_-_g3

• ca_cert_signing_authority

• geotrust_global_ca

• GlobalSign Root R1

Kontakta GlobalSign för att nyckla om certifikatet till R1 om de tilldelar dig ett annat
värde.

OBS!

• thawte_primary_root_ca

• geotrust_primary_ca

• addtrust_external_ca_root

Denna lista kan ändras över tid. För den allra senaste informationen kan du kontakta WebEx eller läsa
informationen på följande länk: https://kb.webex.com/WBX83490.
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Procedur

SyfteKommando eller åtgärd

Använd Cisco Expressway-E (eller Cisco VCS
Expressway) för att skapa en
certifikatsigneringsförfrågan (CSR).

Skapa certifikatsigneringsförfrågan, på
sidan 25

Steg 1

Överför SSL-certifikatet på Cisco Expressway-E
(eller Cisco VCS Expressway)

Installera det signerade
SSL-servercertifikatet, på sidan 25

Steg 2

Se till att den betrodda CA-listan innehåller de
korrekta certifikaten.

Konfigurera den betrodda CA-listan på
Cisco Expressway-E, på sidan 26

Steg 3

Skapa certifikatsigneringsförfrågan
För säkra samtal använder du Cisco Expressway-E (eller Cisco VCS Expressway) för att skapa en
certifikatsigneringsförfrågan (CSR).

Denna procedur tillhandahåller högnivåsteg. Detaljerade anvisningar finns i avsnittet ”Skapa en
certifikatsigneringsförfrågan” i tillämplig guide:

• Cisco Expressway skapa och använda certifikat, distribueringsguide

• Cisco VCS skapa och använda certifikat, distribueringsguide

Procedur

Steg 1 Skapa en certifikatsigneringsförfrågan (CSR).
Steg 2 Hämta CSR:en och skicka den till den rotcertifikatutfärdare (CA) som du har valt.

Flertalet certifikatutfärdare kräver att CSR:en tillhandahålls i PKCS-ansökningsformat nr 10.

Steg 3 Se till att din CA i svaret tillhandahåller dig ett SSL-servercertifikat som inkluderar nycklar för både server-
och klientautentisering.

Installera det signerade SSL-servercertifikatet
Denna procedur tillhandahåller högnivåinformation. Detaljerade anvisningar finns i avsnittet vars titel börjar
med ”Läsa in certifikat och nycklar" i tillämplig guide:

• Cisco Expressway skapa och använda certifikat, distribueringsguide

• Cisco VCS skapa och använda certifikat, distribueringsguide
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Procedur

När du har fått SSL-servercertifikatet från din officiella CA ska det överföras till Cisco Expressway-E (eller
Cisco VCS Expressway).

Konfigurera den betrodda CA-listan på Cisco Expressway-E
Två typer av certifikat måste finnas i den betrodda CA-listan på din Cisco Expressway-E (eller Cisco VCS
Expressway) för att slutföra konfigurationen för säker uppringning:

• Rotcertifikatet (och mellanliggande certifikat, om tillämpligt) på den allmänna CA som du använde för
att signera ditt SSL-servercertifikat.

• Certifikat på de allmänna CA:erna används av WebEx molnet. För att erhålla dessa certifikat kopierar
och klistrar du in innehållet i var och en av följande länkar i en separat textfil med ett .PEM-tillägg:

◦ VeriSign Class 3 Public Primary CA

◦ VeriSign Class 3 Primary CA - G5

◦ VeriSign Class 3 Public Primary CA - G3

◦ QuoVadis Root CA 2

Detaljerade anvisningar om hur den betrodda CA-listan konfigureras finns i tillämplig guide:

• Cisco Expressway skapa och använda certifikat, distribueringsguide

• Cisco VCS skapa och använda certifikat, distribueringsguide

För att avgöra om den betrodda CA-listan redan innehåller ett CA-certifikat ska du göra följande:

Procedur

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

• I X8.1 och senare går du tillMaintenance (Underhåll) > Security certificates (Säkerhetscertifikat)
> Trusted CA certificate (Betrott CA-certifikat).

• I X7.2.3 går du tillMaintenance (Underhåll) > Certificate management (Certifikathantering) >
Trusted CA certificate (Betrott CA-certifikat).

Steg 2 Klicka på Show CA certificate (Visa CA-certifikat).
Ett nytt fönster visar aktuell betrodd CA-lista.

Steg 3 Sök efter namnet på den CA som utfärdade certifikatet, till exempel QuoVadis Root CA2.

   CMR Cloud företagsdistribueringsguide (WBS31)
26

Distribueringsuppgifter
Distribuera med CA-signerade certifikat
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Verifiera tjänsten

Procedur

Steg 1 Skapa ett testvärdkonto och aktivera det för CMRCloud (och personlig CMR, om tillämpligt). Om du använder
TSP-ljud ska värdkontot konfigureras med telekonferensens åtkomstparametrar för TSP:n.

Steg 2 Logga in på din WebEx webbplats som testvärden, hämta Produktivitetsverktyg och gå igenom installationen
av personlig CMR (om tillämpligt).

Steg 3 Schemalägg ett WebEx möte genom att använda Produktivitetsverktyg och verifiera följande:

• Mötet visas i kalendern.

• Testvärden får e-post med mötesbekräftelse från WebEx.

Steg 4 Ring till den personliga CMR:en (om tillämpligt) eller till ett schemalagt möte och verifiera följande:

• Det finns tvåvägsvideo mellan WebEx mötesprogram och telepresence, Jabber, Lync eller andra
videoenheter.

• Enheter som stödjer presentationsdelning kan göra så.
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K A P I T E L  4
CMR Cloud-möten

• Använda både Cisco mötesrum för samarbete Hybrid och Mötesrum för samarbete Cloud tillsammans,
sida 29

• Om TSP-ljud, sida 29

Använda både Cisco mötesrum för samarbete Hybrid och
Mötesrum för samarbete Cloud tillsammans

Värdar som har aktiverats för både CMR Cloud och CMR Hybrid kan endast använda Produktivitetsverktyg
för att hantera CMR Cloud-möten.

Värdar som behöver hantera möten med platsbundna resurser måste använda en alternativ metod, som Cisco
Smart schemaläggare eller Cisco WebEx schemaläggning av e-brevlåda.

Om TSP-ljud
När du använder CMR Cloud tillsammans med telekonferensleverantörens (TSP) integrerade ljud använder
WebEx ett PSTN-samtal till TSP-ljudtjänsten och använder ett ”skript” av DTMF-poster för att delta i
ljudkonferensen. Det telefonnummer som rings upp, och de parametrar som är nödvändiga för detta
DTMF-skript, hämtas från TSP-ljudkontot iWebEx värdens konto. Dessa parametrar finns underMittWebEx
>Mina ljud.

WebEx arbetar med alla TSP-partners för att avgöra vilket uppringningsskript som ska användas (endast
WebEx kan visa eller ändra uppringningsskriptet).
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K A P I T E L  5
Konfigurera en knapp att trycka på

• En knapp att trycka på, sida 31

• Konfigurera Cisco TelePresence Management Suite, tillägg för Microsoft Exchange, sida 31

• Lägga till Cisco TMS-hanterade slutpunkter till Exchange, sida 36

En knapp att trycka på
En knapp att trycka på (OBTP) låter mötesdeltagare delta i ett CMR Cloud-möte direkt från sina videosystem
genom att välja knappen Delta i möte. För att dra nytta av denna funktion måste rummet med videosystem
läggas till som en rumsresurs i Outlook-kalenderinbjudan.

För att aktivera OBTP måste du göra följande:

• Konfigurera WebEx produktivitetsverktyg med TelePresence från din WebEx-webbplats. Information
finns i: Konfigurera inställningar för webbplatsadministration, på sidan 22

• konfigurera TelePresence Management Suite (TMS) och TelePresence Management Suite Extension
(TMS XE)

• lägg till TMS-hanterade slutpunkter till Microsoft Exchange.

För mer information, se användarguiden WebEx-integrering till Outlook för Windows på https://
help.webex.com/docs/DOC-6243 eller användarguiden WebEx-integrering till Outlook för Mac på https://
help.webex.com/docs/DOC-6242.

Konfigurera Cisco TelePresence Management Suite, tillägg för
Microsoft Exchange

Förutsättningar
• Cisco TMSXE programvaruversion 5.2 eller senare krävs.
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• Cisco TMS programvaruversion 15.2 eller senare krävs.

• Slutpunkter som finns tillgängliga som e-brevlådor för bokning i ett CMR Cloud-möte måste vara
inställda på AutoAccept i Exchange.

• Om en mötesorganisatör schemalägger ett möte på en annan domän än den domän på vilken TMSXE
hålls, måste den domän på vilken TMSXE finns läggas till listan i zonen ”Lokalt intranät” på
mötesorganisatörens dator så att den litar på TMSXE-servern. Om TMSXE hålls på en domän utanför
den domän som många eller alla användare har kan detta göras mest effektivt av ditt företags IT-grupp
för alla användare via en gruppolicy eller ett inloggningsskript. Om detta inte görs kommer programmet
att kräva att varje gång en användare försöker schemalägga ett möte ska hen ange sitt användarnamn
och lösenord för TMSXE.

• Ett signerat certifikat som är betrott inom företaget krävs för TMSXE. För att göra detta måste du skapa
en certifikatsigneringsförfrågan (CSR) från IIS, vilken ska tillhandahållas certifikatutfärdaren (CA).
Certifikatet kan vara ett självsignerat certifikat eller komma från en betrodd intern certifikatutfärdare
eller officiell certifikatutfärdare.

Bästa praxis för distribuering
Cisco rekommenderar att Cisco TMSXE installeras på en fristående server.

Cisco TMSXE kan samplaceras med Cisco TMS i mindre distribueringar under följande förutsättningar:

• Servern måste ha minst 4 GB RAM.

• Maximalt 50 telepresence-slutpunkter finns tillgängliga för bokning i Cisco TMS och Cisco TMSXE.

Information om hur TMSXE installeras och konfigureras finns i:

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

Schemaläggningsalternativ med Cisco TMSXE
• Genom att använda WebEx produktivitetsverktygs insticksprogram för Microsoft Outlook kan du lägga
till WebEx till ditt möte i Microsoft Outlook.

Konfigurera Cisco TMSXE för en knapp att trycka på
För att konfigurera Cisco TMSXE för schemaläggning med användning av en knapp att trycka på måste du
utföra följande:

• Installera Cisco TMS bokningstjänst
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Installera bokningstjänsten

Innan du börjar

För att tillåta att WebEx produktivitetsverktyg med TelePresence kommunicerar med Cisco TMSXE måste
du ha bokningstjänsten installerad.

Om du inte inkluderade proxyn under den första installationen ska du utföra följande procedur.

Procedur

Steg 1 På servern Cisco TMSXE går du till kontrollpanelen.
Steg 2 Högerklicka på Cisco TelePresence Management Suite Extension for Microsoft Exchange (Cisco

TelePresence Management Suite, tillägg för Microsoft Exchange) och välj Change (Ändra).
Detta startar installationsprogrammet och låter dig ändra din installation.

Steg 3 Följ de anvisningar som ges av installationsprogrammet och välj att inkludera Cisco TMS Bokningstjänst.
Installation av bokningstjänst tvingar fram en omstart av IIS.

Konfigurera IIS för HTTPS
Bokningstjänsten kräver HTTPS för att konfigureras för DefaultSite i IIS.

Om IIS inte finns på servern före installationen av Cisco TMSXE installeras det automatiskt med
bokningstjänsten. Efter installationen måste sedan HTTPS konfigureras för att tillåta att bokningstjänsten
används.

Mer information finns i Microsofts supportartikel: Hur en HTTPS-tjänst installeras på IIS.

I följande IIS-konfiguration, som beskrivs i länken ovan, måste du göra följande inställningar för användare
för att schemalägga möten med WebEx - och TelePresence-integrering till Outlook insticksprogram för
Microsoft Outlook: I konfigurationen av ”SSL-inställningar” för ”Klientcertifikat”måste du välja ”Ignorera”.
Om du inte gör det kommer användare att få ett meddelande om ”stött på problem” när möten schemaläggs
med användning av WebEx- och TelePresence-integrering till Outlook insticksprogram för Microsoft
Outlook.

OBS!

Konfigurering av servercertifikatet
På de serverfönster som TMSXE körs på måste du överföra ett servercertifikat inom IIS.

I processen ingår att skapa en certifikatsigneringsförfrågan (CSR), som skickas till en certifikatutfärdare (CA)
och sedan att installera det signerade certifikatet som du får från CA:n.
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Skapa ett CSR för IIS 7 (Windows Server 2008)

Procedur

Steg 1 Öppna serverhanteringskonsolen (Start > Alla program > administrationsverktyg > Serverhanteraren).
Steg 2 I rollvyn väljer du IIS-hanterare (Serverhanteraren > Roller > Webbserver > IIS-hanteraren).
Steg 3 Dubbelklicka på Servercertifikat.
Steg 4 I åtgärdsfönstret till höger klickar du på Skapa certifikatförfrågan.
Steg 5 (Viktigt) I fältet ”Gemensamt namn:” anger du det fullständiga domännamn (FQDN) för DNS-namnet som

användare kommer att skriva i sin webbläsares adressfält för att komma till din webbplats (site.cisco.com
INTEwebbplats). Om du har ett annat fysiskt värdnamn än vad användarna kommer att skriva i sina webbläsare
för att komma till din webbplats ska du se till att ange det namn som användarna kommer att använda.

Steg 6 I fältet Organisation skriver du in din organisations namn.
Steg 7 I fältet Organisationsenhet skriver du in namnet på din organisation och klickar på Nästa.
Steg 8 I fältet Stad/plats skriver du in den stad i vilken servern finns och klickar på Nästa.
Steg 9 I fältet Region/provins skriver du in regionen där servern befinner sig.
Steg 10 I fältet Land/Region väljer du USA och klickar på Nästa.
Steg 11 Låt CSP behålla standardvärdet.
Steg 12 Välj 2048 för Bit-längd.
Steg 13 Ange (eller bläddra till) ett filnamn för att spara certifikatförfrågan (CSR) i och klicka på Avsluta.
Steg 14 Kopiera och klistra in allt innehåll i den CSR-fil som du nyss sparade.

Standardplatsen där filer sparas är C:\.
Steg 15 Skicka CSR-filen till din CA och vänta på att de ska skicka ett signerat certifikat tillbaka till dig.

Installera offentligt rotcertifikat på IIS 7 (Windows Server 2008)

Procedur

Steg 1 Dubbelklicka på certifikatfilen Rot-CA och klicka på Installera certifikat.
Steg 2 Klicka påNästa, placera radioknappen i Placera alla certifikat i följande arkiv och klicka sedan påBläddra.
Steg 3 Sätt ett kryss i Visa fysiska arkiv.
Steg 4 Expandera mappen Betrodda rotcertifikatutfärdare, välj mappen Lokal dator och klicka på OK.
Steg 5 Klicka på Nästa och sedan Avsluta. Du får meddelandet: ”Importen lyckades”.
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Installation av mellanliggande CA-certifikat (om tillämpligt)

Procedur

Steg 1 Dubbelklicka på certifikatfilenMellanliggande CA och klicka på Installera certifikat.
Steg 2 Klicka påNästa, placera radioknappen i Placera alla certifikat i följande arkiv och klicka sedan påBläddra.
Steg 3 Sätt ett kryss i Visa fysiska arkiv.

Expandera mappenMellanliggande certifikatutfärdare, välj mappen Lokal dator och klicka på OK.
Steg 4 Klicka på Nästa och sedan Avsluta. Du får meddelandet: ”Importen lyckades”.

Installation av SSL-servercertifikatet

Procedur

Steg 1 I IIS-hanteringskonsol går du till åtgärdspanelen Servercertifikat och klickar på Avsluta begäran om
certifika. Guiden Slutför certifikatförfrågan visas.

Steg 2 Bläddra till den plats där du sparade ditt SSL-servercertifikat, markera det och kicka sedan på Öppna.
Steg 3 Ange ett användarvänligt namn för ditt certifikat (använd certifikatets värdnamn om du är osäker). Klicka

sedan på OK.
Nu är SSL tillgängligt för TMSXE. Du behöver fortfarande konfigurera TMSXE:en eller individuella kataloger
för att använda SSL. Markera din IIS-webbplats.

Steg 4 I åtgärdsfönstret till höger, under Redigera webbplats, klickar du på Bindningar.
Steg 5 Klicka på knappen Lägg till.
Steg 6 I menyn Typ väljer du https.
Steg 7 I menyn SSL-certifikat väljer du ditt SSL-certifikat.
Steg 8 Klicka på OK.

Konfigurera den plats som visas för TelePresence-rum i Outlook
När du väljer telepresence-rum medan du schemalägger ett CMR Cloud-möte i Outlook visas rummets plats
i både fönstret Markera deltagare och Resursadressbok, vilket är en standarddel av Outlook, och i fönstret
Markera TelePresence-rum, vilket visas när du använder OBTP.

Procedur

Steg 1 För att visa fönstret Markera deltagare och Resursadressbok klickar du på knappen Till ... i mötesfönstret.
Steg 2 För att visa fönstret Lägg till TelePresence-rum klickar du på knappen Lägg till TelePresence-rum i fältet

Mötesalternativ.
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Platsen i fönstret ”Markera TelePresence-rum” läses in från Active Directory vid start av TMSXE för de
aktiverade e-brevlådornas Active Directory-konton och tillhandahålls av OBTP. Det är ett enkelt textfält och
inte strukturerade data. Platsinformationen är densamma som den som visas i kolumnen ”Plats” i Microsoft
Exchange adressbok, som visas i konfigurera Cisco TMSXE för en knapp att trycka på.

Den struktur och hierarki som visas i den nedrullningsbara menyn i Exchange adressbok skapas manuellt av
Exchange-administratören. Detta kan göras genom att skapa noder och ge dem namn och ett sökfilter. En
vanlig användning (förutom geografisk) är att strukturera listan efter avdelningar, grupper eller företagsenheter.
Mer information finns i dokumentationen för Microsoft Exchange.

Lägga till Cisco TMS-hanterade slutpunkter till Exchange
Innan slutpunkter kan läggas till Cisco TMSXE måste de representeras av en rums-e-brevlåda i Exchange.

Använd Exchange hanteringskonsol (EMC) för att skapa en rums-e-brevlåda för var och en av dina slutpunkter,
t.ex. boardroom@example.com. Se Microsoft Exchange-dokumentationen för information om hur
rums-e-brevlådor skapas.

För att göra installationen av Cisco TMSXE enklare rekommenderar vi att slutpunktens Cisco
TMS-visningsnamn används som e-brevlådenamn (med alla mellansteg borttagna).

Alla rums-e-brevlådor måste sedan konfigureras så att användaren av Cisco TMSXE-tjänsten får fullständig
åtkomstbehörighet. Följ de anvisningar som gäller för din version av Exchange nedan.

Göra om befintliga e-brevlådor
Om en slutpunkt är i ett mötesrum som redan har en rums-e-brevlåda kan e-brevlådan göras om för Cisco
TMSXE-bokning.

Alla befintliga bokningar i omgjorda e-brevlådor kopieras till Cisco TMS när Cisco TMSXE startar. Du
kan välja om e-postmeddelanden ska skickas till organisatörer om någon av dessa bokningar misslyckas.
Inga gamla bokningar kopieras.

OBS!

Omgjorda e-brevlådor måste även konfigureras enligt anvisningarna nedan.

Konfigurera Exchange 2007 e-brevlådor
För att konfigurera Exchange 2007 e-brevlådor måste du göra följande:

• först beviljar du fullständig åtkomstbehörighet till användaren av tjänsten

• sedan konfigurerar du de krävda inställningarna
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Innan du börjar

Alla rums-e-brevlådormåste konfigureras för att behandla resursinformation identiskt för att undvika konflikter.
Behörighet kan ställas in antingen genom att använda konsolen eller skalet medan egenskaper måste ställas
in med Exchange Management Shell.

Procedur

Steg 1 Använd Exchange Management Console-trädet för att navigera tillMottagarkonfiguration > Postlåda och
markera postlådan som du vill konfigurera.

Steg 2 Högerklicka på rumspostlådan och markera Hantera fullständig åtkomstbehörighet .....
Steg 3 Lägg till användaren av Cisco TMSXE-tjänsten.
Steg 4 Ange, via Exchange Management Shell, följande kommandon och ersätt [mailbox] med namnet på den

postlåda som du konfigurerar, utan @-tecknet och domänen: Add-MailboxPermission [mailbox] -User
"[service user]" -AccessRights FullAccess

Vad du gör sedan

Se till att alla resurspostlådor konfigureras identiskt och i linje med de krav som beskrivs i tabellen nedan.

Att ha olika inställningar för e-brevlådorna kan orsaka felanpassningar mellan Cisco TMS och Exchange.

BeskrivningKrävt värdeSkalparameter

Ställer in postlådan att automatiskt behandla inbjudningar.AutoAcceptAutomateProcessing

Anger hur långt in i framtiden som användare kan
schemalägga möten. Vi rekommenderar starkt att denna
inställningmotsvarar den för Cisco TMS:Administrative
Tools > Configuration > Conference Settings >
Conference Create Options > Booking Window (in
days).

Måste vara mellan 0
och 1080. Se
beskrivning för
rekommendation

BookingWindowInDays

Anger att återkommande möten som fortsätter utanför
bokningsfönstret kommer att avvisas.

TrueEnforceSchedulingHorizon

Hindrar e-brevlådan från att acceptera överlappanda
bokningar, vilket inte stöds av Cisco TMS.

FalseAllowConflicts

Hindrar e-brevlådan från att acceptera överlappanda
bokningar, vilket inte stöds av Cisco TMS.

0ConflictPercentageAllowed

Förhindrar e-brevlådan från att acceptera återkommande
möten där en del tillfällen är oförenliga med befintliga
bokningar.

0MaximumConflictInstances
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Vi rekommenderar att detta alternativ stängs av för att ta
bort mötesämnen. Om det emellertid är ett krav för vissa
rums-e-brevlådor att detta alternativ är aktiverat måste
det ställas in till True för alla e-brevlådor.

False
(rekommenderas) eller
True

DeleteSubject

Ställer in e-brevlådan till att aldrig lägga till
organisatörens namn till en boknings ämne. Alternativt
kan detta ställas in till True för alla e-brevlådor.

Om både denna inställning och inställningen att
ta bort ämnet aktiveras kommer detta att
innebära att det inte finns några mötesämnen i
Cisco TMS och Cisco TMSXE.

OBS!

False eller TrueAddOrganizerToSubject

Denna inställning tar bort flaggorna ”Privat” för alla
möten som accepterats av e-brevlådan. Denna inställning
behöver inte aktiveras, men den måste vara identisk för
alla de e-brevlådor som lagts till Cisco TMSXE.
Observera även att flaggorna för ”Privat” inte stöds av
Cisco TMS. Mer information finns i Bästa praxis för
distribuering i installationsguiden.

True
(rekommenderas) eller
False

RemovePrivateProperty

För att verifiera att inställningarna ovan är aktiva använder du skalkommandotGet-MailboxCalendarSettings
- id [mailbox]|fl .

Konfigurera Exchange 2010 e-brevlådor
För att konfigurera Exchange 2007 e-brevlådor måste du göra följande:

• först beviljar du fullständig åtkomstbehörighet till användaren av tjänsten

• sedan konfigurerar du de krävda inställningarna

Innan du börjar

Alla rums-e-brevlådormåste konfigureras för att behandla resursinformation identiskt för att undvika konflikter.
Flertalet behörigheter och egenskaper för rums-e-brevlådor i Exchange 2010 kan ställas in genom att antingen
använda konsolen eller skalet.
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Procedur

Steg 1 Använd Exchange Management Console-trädet för att navigera tillMottagarkonfiguration > Postlåda och
markera postlådan som du vill konfigurera.

Steg 2 Högerklicka på rumspostlådan och markera Hantera fullständig åtkomstbehörighet .....
Steg 3 Välj Lägg till.
Steg 4 Lägg till den tidigare skapade användaren av Cisco TMSXE-tjänsten och markera Hantera.
Steg 5 Välj Slutför.
Steg 6 Alternativt kan du använda Exchange Management Shell för att ange följande kommandon, och ersätta

[mailbox] med namnet på den e-brevlåda som du konfigurerar, utan @-tecknet och domänen:
Add-MailboxPermission -identity [mailbox] -User [service user] -AccessRights FullAccess
Upprepa en av dessa procedurer för varje e-brevlåda.

Vad du gör sedan

Se till att alla resurspostlådor konfigureras identiskt och i linje med de krav som beskrivs i tabellen nedan.

Att ha olika inställningar för e-brevlådorna kan orsaka felanpassningar mellan Cisco TMS och Exchange.

BeskrivningKrävt värdeSkalparameterKonsolfält

Ställer in postlådan att automatiskt behandla
inbjudningar.

AutoAcceptAutomateProcessingAktivera den
resursbokande
deltagaren

(Resurs, fliken
Allmänt)

Anger hur långt in i framtiden som
användare kan schemalägga möten. Vi
rekommenderar starkt att denna inställning
motsvarar den för Cisco TMS:
Administrative Tools > Configuration >
Conference Settings >Conference Create
Options > Booking Window (in days).

Måste vara
mellan 0 och
1080. Se
beskrivning för
rekommendation

BookingWindowInDaysBokningsfönster
(dagar)

(Resurs, fliken
Policy)

Anger att återkommande möten som
fortsätter utanför bokningsfönstret kommer
att avvisas.

TrueEnforceSchedulingHorizonAvvisa
upprepade
möten som har
ett slutdatum
utanför
bokningsfönstret.

(Resurs, fliken
Allmänt)
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Hindrar e-brevlådan från att acceptera
överlappanda bokningar, vilket inte stöds av
Cisco TMS.

FalseAllowConflictsTillåt
motstridande
mötesförfrågningar

(Resurs, fliken
Policy)

Hindrar e-brevlådan från att acceptera
överlappanda bokningar, vilket inte stöds av
Cisco TMS.

0ConflictPercentageAllowedProcent
motstridande
som tillåts

(Resurs, fliken
Allmänt)

Förhindrar e-brevlådan från att acceptera
återkommande möten där en del tillfällen är
oförenliga med befintliga bokningar.

0MaximumConflictInstancesMaximalt antal
motstridande
tillfällen

(Resurs, fliken
Policy)

Vi rekommenderar att detta alternativ stängs
av för att ta bort mötesämnen. Om det
emellertid är ett krav för vissa
rums-e-brevlådor att detta alternativ är
aktiverat måste det ställas in till True för alla
e-brevlådor.

False
(rekommenderas)
eller True

DeleteSubjectTa bort ämnet

(Resurs, fliken
Information)

Ställer in e-brevlådan till att aldrig lägga till
organisatörens namn till en boknings ämne.
Alternativt kan detta ställas in till True för
alla e-brevlådor.

Om både denna inställning och
inställningen att ta bort ämnet
aktiveras kommer detta att innebära
att det inte finns någramötesämnen
i Cisco TMS och Cisco TMSXE.

OBS!

False eller TrueAddOrganizerToSubjectLägg till
organisatörens
namn till ämnet

(Resurs, fliken
Information)

Denna inställning tar bort flaggorna ”Privat”
för alla möten som accepterats av
e-brevlådan. Denna inställning behöver inte
aktiveras, men den måste vara identisk för
alla de e-brevlådor som lagts till Cisco
TMSXE. Observera även att flaggorna för
”Privat” inte stöds av Cisco TMS. Mer
information finns i Bästa praxis för
distribuering i installationsguiden.

True
(rekommenderas)
eller False

RemovePrivatePropertyTa bort den
privata flagan
på ett
accepteratmöte

(Resurs, fliken
Information)

Inaktiverar e-brevlådans Calendar Repair
Assistant (CRA) Det finns inget
GUI-alternativ för att ändra denna
inställning.

True
(rekommenderas
starkt)

CalendarRepairDisabled

(Inställd e-brevlåda)
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För att verifiera att inställningarna ovan är aktiva använder du skalkommandotGet-MailboxCalendarSettings
- id [mailbox]|fl .

För att verifiera att Calendar Repair Assistant har inaktiverats använder du kommandot Get-Mailbox -id
[mailbox] | ft CalendarRepairDisabled .
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K A P I T E L  6
Felsökning

• Felsökning av problem med TSP-ljud, sida 43

• Överlappande fönster, sida 44

• Versionskompatibilitet, sida 44

Felsökning av problem med TSP-ljud
Tabell 4: Problem med TSP-ljud

Rekommenderad åtgärdMöjliga orsakerProblem eller meddelande

Verifiera ljudkontots giltighet
genom att starta ett WebEx-möte
(inte ett CMR Cloud-möte) med
samma värdkonto. Verifiera att
telefonin fungerar genom att
använda funktionen
återuppringning. Om
återuppringningen misslyckas
loggar du in på
WebEx-webbplatsen som samma
värd som schemalade mötet och
redigerar/verifierar giltigheten för
TSP-standardljudkontot i
värdkontot (Mitt WebEx > Mina
ljud > Redigera). Du kan behöva
kontakta din TSP-leverantör för att
få ett giltigt TSP-ljudkonto.

TSP-ljudkontot som används av
WebEx värdkontot är inte giltigt.

TelePresence-mötesdeltagare kan
inte höra WebEx mötesdeltagares
ljud.

Kontakta teknisk support. Var
beredd på att lämna uppgifter om
TSP-ljudkontot för det WebEx
värdkonto som används för mötet.

PSTN/DTMF-uppringningsskriptet
navigerar inte
TSP-ljudkonferenstjänstens IVR
på rätt sätt.
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Överlappande fönster
En effekt med överlappande fönster kan uppstå om du kopplar presentationskabeln mellan din PC och din
samtidigt som du har din Cisco WebEx videovisningspanel öppen.

Om du en överlappande skärm stänger du bara videovisningsfönstret.

Versionskompatibilitet
För all information om molnkompatibilitet och stöd för mötesrum för samarbete, se
http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility

   CMR Cloud företagsdistribueringsguide (WBS31)
44

Felsökning
Överlappande fönster

http://cisco.com/go/cmr-cloud-compatibility

	CMR Cloud företagsdistribueringsguide (WBS31)
	Innehåll
	Distribueringsalternativ
	Om CMR Cloud
	Exempel: SIP-webbplats med Cisco-infrastruktur
	Exempel: Webbplats för SIP och Microsoft Skype för företag (eller Lync)
	Exempel: SIP och Microsoft Skype för företag (eller Lync) tillsammans på en webbplats
	Säkerhetsalternativ

	Krav och rekommendationer
	Systemkrav
	Nätverksinfrastruktur
	Videoenheter
	Microsoft Skype för företag (eller Lync), interoperabilitet
	Miljöer som stöds
	Klienter som stöds

	H.323 Mode

	Distribueringsuppgifter
	Distribuering, uppgiftsflöde
	Öppna portintervallet för WebEx Cloud
	Konfigurera DNS-zon och sökregel
	Konfigurera en passageserver/ett klientpar
	Dirigera videoåteruppringningstrafik
	Reducera standardtimeout för SIP TCP på Cisco Expressway-E
	Aktivera BFCP för presentationsdelning
	Konfigurera en SIP-trunk
	Lägg till ett dirigeringsmönster
	Konfigurera bandbreddskontroller
	Förenkla videouppringningssträngen
	Konfigurera inställningar för webbplatsadministration
	Konfigurera Microsoft Skype för företag (eller Lync) sammanslagning
	Distribuera med CA-signerade certifikat
	Skapa certifikatsigneringsförfrågan
	Installera det signerade SSL-servercertifikatet
	Konfigurera den betrodda CA-listan på Cisco Expressway-E

	Verifiera tjänsten


	CMR Cloud-möten
	Använda både Cisco mötesrum för samarbete Hybrid och Mötesrum för samarbete Cloud tillsammans
	Om TSP-ljud

	Konfigurera en knapp att trycka på
	En knapp att trycka på
	Konfigurera Cisco TelePresence Management Suite, tillägg för Microsoft Exchange
	Förutsättningar
	Bästa praxis för distribuering
	Schemaläggningsalternativ med Cisco TMSXE
	Konfigurera Cisco TMSXE för en knapp att trycka på
	Installera bokningstjänsten
	Konfigurera IIS för HTTPS
	Konfigurering av servercertifikatet
	Skapa ett CSR för IIS 7 (Windows Server 2008)
	Installera offentligt rotcertifikat på IIS 7 (Windows Server 2008)
	Installation av mellanliggande CA-certifikat (om tillämpligt)
	Installation av SSL-servercertifikatet

	Konfigurera den plats som visas för TelePresence-rum i Outlook


	Lägga till Cisco TMS-hanterade slutpunkter till Exchange
	Göra om befintliga e-brevlådor
	Konfigurera Exchange 2007 e-brevlådor
	Konfigurera Exchange 2010 e-brevlådor


	Felsökning
	Felsökning av problem med TSP-ljud
	Överlappande fönster
	Versionskompatibilitet




