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Inleiding

Dit document beschrijft twee manieren om vroege media met Session Initiation Protocol (SIP)-
oproepen naar buiten te schakelen van een Cisco Unified Communications Manager (CUCM)-
cluster.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

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.

Conventies



Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Probleem

IP-telefoongebruiker die tegen een gratis nummer belt, krijgt 'geen geluid', 'continue ring' of 'snel
druk'.

Symptomen

Verzenden-INVITE verzonden naar de Service Provider zonder Session Description Protocol
(SDP)

●

Ontvang— TRYING VAN EEN serviceproviders●

Ontvang-183 sessievoortgang met SDP●

Voorwaarden/milieu

CallManager (Cluster) SIP-stam naar CUBE en SIP naar SIP-serviceproviders. In het bijzonder
'vertraagd aanbieden' van CallManager naar CUBE.

CallManager==SIP (DO)==CUBE==SIP="Service Provider"

Oplossingen

Gebruik een van deze oplossingen om het probleem op te lossen.

Oplossing 1

In deze uitgestelde benadering voor vroege aanbiedingen via CUBE, schakelt u 'SIP rel1xx
Opties/Send PRACK in als 1xx SDP' bevat in het specifieke SIP profiel dat aan de SIP Trunk is
toegewezen. Dit is Configureerbaar met de instelling van CallManager apparaat/apparaat/SIP-
profiel in de specifieke configuratie van SIP Profile/Trunk. Het dwingt CallManager om een
Voorlopige Ontkenning (PRACK) te verzenden wanneer deze een Voorlopig 1x bericht met SDP
ontvangt.

De 183 sessievoortgang van CUBE naar CallManager bevat nu een 'vereiste: 100rel' kop, en niet
eerder. Het PRACK bericht aan CUBE bevat het media IP-adres van de telefoon waardoor het
opgenomen bericht op het beginpunt kan worden gehoord.
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Oplossing 2

In Cisco Unified Communications Manager 8.5 is de mogelijkheid om Early Offer (EO) SIP-
apparaten te verzenden vanuit een SIP-stam zonder MTP (Media Termination Point) toegevoegd.
Deze optie vindt u onder het profiel Apparatuur > Apparaatinstellingen > SIP. Selecteer 'Voortijdig
ondersteuning voor spraak- en videogesprekken (indien nodig MTP invoegen)' om CUCM in staat
te stellen EO INVITES uit te sturen zonder dat u 'MTP verplicht' hoeft in te stellen.

Deze mogelijkheid bestaat vanwege de introductie van het Skinny Client Control Protocol (SCCP)
krijgtPort-bericht in SCCP versie 20, waardoor CUCM de Real-Time Transport Protocol (RTP)-
poort kan krijgen van een door SCCP gecontroleerd apparaat voordat de oproep wordt
aangesloten.

Caveats

Het 'Standaard SIP-profiel' kan niet worden aangepast, dus moet er een nieuw SIP-profiel
worden gemaakt om deze functie te gebruiken.

1.

Een Media Termination Point (MTP) zal nog steeds worden toegewezen als CUCM de RTP
poort niet kan krijgen alvorens te bellen, bijvoorbeeld wanneer de oproep wordt gestart vanaf
een SCCP-eindpunt dat versie 20 niet ondersteunt.

2.

Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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