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Inleiding

Dit document biedt een basisconfiguratievoorbeeld voor Jabber voor Windows 10.5 de aanroep en
het aanroepen van de hunting Group.

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:

Jabber voor Windows 10.5●

Cisco Presence 8.6.4.1900-2●

Cisco Call Manager versie 8.6.4.23.0-10●

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

Een gespreksgroep maken

Ga naar de Admin-pagina van Call Manager en kies Oproeproutering > Groep van de Pickup
van de Bel.

1.

Klik op Nieuw toevoegen. Hier is een voorbeeld van een call pickup groep die werd
toegevoegd.

2.

Voeg deze pickup groep toe aan het Directory Number (DN) van Jabber en alle telefoons
waarvoor dit pickup groepsnummer als referentie zal fungeren.In dit geval heeft Jabber CSF
een verlenging van 1004 en de noodzaak is om de pickup groep in zijn DN-pagina toe te
voegen. Zie deze screenshot voor meer
informatie.

3.

Als het eenmaal is gedaan, zorg er dan voor dat deze pickup-groep ook aan andere DNA's
wordt toegevoegd. In dit testgeval zal het DN 1002 zijn, dus voeg de zelfde call pickup groep
aan deze DN "1002" toe.

4.

Voeg dit fragment toe in jabber-klaar.xml om te verzekeren dat u het pictogram van de
aanroep in Jabber voor Windows hebt geactiveerd:
<Policies>

<EnableCallPickup>true</EnableCallPickup>

5.



<EnableGroupCallPickup>true</EnableGroupCallPickup>

<EnableOtherGroupPickup>true</EnableOtherGroupPickup>

<EnableHuntGroup>true</EnableHuntGroup>

</Policies>

Opmerking: Er wordt "EnableHuntGroup" toegevoegd om de optie "Log in hunting Group" te
verkrijgen. Het is niet verplicht in het geval dat Jabber voor Windows alleen gebruikt zal
worden voor gespreksopname en niet voor het beantwoorden van oproepen als lid van een
hunting Group.Zodra Jabber deze instellingen accepteert, is dit wat u geactiveerd ziet in

Jabber voor Windows.

Wachtwoordgroep instellen via Jabber voor Windows

Klik op de radioknop "Log in hunting Groepen" om er zeker van te zijn dat Jabber voor Windows is
ingeschakeld om oproepen als lid van de hunting Group te beantwoorden. Zodra dit wordt
geconfigureerd geeft het pictogram Hunt Group & Pickup in Jabber een groene knop die bevestigt
dat Jabber is ingeschakeld voor Tunt Group en de antwoordmodus opvragen.



In dit testvoorbeeld is dit opgezet:

Lijngroep (de leden zijn 1004 en 1002) (test1- de naam van de lijngroep)●

Taaklijst ( Naam : test123) omvat deze lijngroep (test1)●

Tutgroep Pilot ( 7000 )●

Samengevat werd een oproep geplaatst naar de Hunt-piloot (7000) en werd geverifieerd dat de
optie "Log in stuntgroepen" was ingeschakeld, anders zou de oproep niet naar de Jabber voor
Windows.csf-extensie gaan.

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Controleer de beugel bij oproepen

Sinds 1002 (een tafeltelefoon bij extensie 7975 in het lab) en 1004 (test Jabber voor Windows
CSF extensie) worden gebruikt om naar dezelfde call pickup groep te verwijzen, wordt Jabber, als
1002 wordt opgeroepen, opgeroepen tot een oproep om een oproep op te nemen, omdat beide
uitbreidingen op dezelfde call pickup groep wijzen. Dit is hoe Jabber dit bericht ontvangt:

Telefoonnummer: 1000

partijnummer genoemd: 1002

groepsnummer en naam van de oproep: 4000 (test); zowel 1000 als 1002 maken deel uit van
deze call pickup groep. Daarom ontvangt Jabber de call pickup groepsoproep zoals in deze
screenshot te zien is.

Controleer de gespreksbeheer van hunting Group



   

Hier is een bericht dat wordt ontvangen wanneer Jabber voor Windows de vraag volgens het
"distributiealgoritme" in de groep van de Lijn ontvangt. Nadere gegevens over de oproep tot de
aanmelding zijn hier te vinden:

Oproejuitende partij : 1000

Partij : 7000 ( jachtpilootpatroon )

Jabber CSF (tekst:1004) is lid van het lijngroepspunt via lijst met hunting voor deze hunting-groep

Problemen oplossen

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