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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u aangepaste spraakaanwijzingen op uw TelePresence Server kunt
instellen. Alle commentaren kunnen in uw eigen taal via API worden gelokaliseerd.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

TelePresence Server 4.3●

TelePresence Conductor●

Opmerking: Er is geen specifieke versie van de Conductor vereist. Deze functie kan werken
met elke Conductor-versie met geavanceerde parameters.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Configureren

Opmerking: Zorg ervoor dat er geen conferenties op de Conductor worden gehouden
voordat u enige conferentie verandert.



Het aangepaste audiobestand moet:

16 bits●

16 kHz bemonsteringssnelheid●

WAV PCM-indeling●

Maximale lengte 40 seconden●

Mono-spoor●

Zo voegt u aangepaste spraakoproepen toe:

Stap 1. Stel een HTTP-server in om het audiobestand of de audio-bestanden te ontvangen met de
gewenste optie.

Stap 2. Op de Conductor, navigeer naar Conference Conguration > vergadersjablonen en vind de
sjabloon voor de conferentie.

Stap 3. Kies geavanceerde parameters, klik op Bewerken.

Stap 4. In het tekstvak Aangepaste parameters voert u de URL van het audiobestand in met de
juiste API-opdracht zoals gedefinieerd in de API-gids onder flex.conference.Maken-ingangen.

Bijvoorbeeld:

“useCustomWelcomeScreenAudio”: true,

“customWelcomeScreenAudio”: “http://192.168.0.5/custom_sound_file.wav”

Stap 5. Selecteer Opslaan.

Stap 6. Aanbevolen wordt om de instelling op dit punt te testen om er zeker van te zijn dat het
systeem werkt zoals verwacht.

Opmerking: De Conductor kan het aanpassingsveld accepteren en naar de conferentie
inbellen en starten, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de aangepaste audio-
aanwijzingen worden gehoord. Als fouten voorkomen wanneer TelePresence Server
probeert een herinnering op te halen en af te spelen dan wordt geen herinnering
weergegeven en kan stilte worden gehoord.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Gerelateerde informatie

TelePresence Server 4.3 release-opmerking●

/content/en/us/support/conferencing/telepresence-server/products-release-notes-list.html


Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	Aangepaste spraakoproepen op TelePresence-server configureren
	Inhoud
	Inleiding
	Voorwaarden
	Vereisten
	Gebruikte componenten

	Configureren
	Verifiëren
	Problemen oplossen
	Gerelateerde informatie


