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Inleiding

Dit document beschrijft de procedure om de Call Flow te bekijken en signalering voor een SIPc
(Session Initiation Protocol)-oproep op Cisco Real Time Monitoring Tool (RTMT), waarbij RTMT
een snel en eenvoudig gereedschap is om de Call Flow van een SIP-oproep te analyseren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Cisco Unified Communications Manager (CUCM)●

RTMT●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op RTMT versie 11.5.

De informatie in dit document is gemaakt van apparaten en toepassingen in een specifieke
labomgeving. Alle apparaten en toepassingen die in dit document worden gebruikt, zijn gestart
met een gewalste (standaard) configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de
mogelijke impact van elke actie begrijpt.

Procedure

Stap 1. Navigeer op RTMT naar Systeem > Spraak/video, zoals in de afbeelding.



Stap 2. Onder SIP-activiteit, navigeer naar Session sporen logweergave > Real Time-gegevens.

Stap 3. Onder Search Criteria specificeer het aanroepen nummer, aangeroepen nummer, begintijd
en duur en klik vervolgens op Run, zoals in de afbeelding.



Stap 4. Selecteer de gewenste oproep en vervolgens de kloktijd. U moet het vakje controleren om
SIP-berichten op te nemen, zoals in de afbeelding, als u SIP-signalering en SDP-berichten wilt
zien.

Stap 5. U kunt de gehele gespreksstroom onder het schema van de sectie Call Flow bekijken en u
kunt logbestanden met betrekking tot een specifiek SIP-bericht bekijken en erop klikken.



Stap 6. Gedetailleerde signalering voor het specifieke bericht verschijnt onder de sectie
Berichtgegevens en om terug te navigeren om stroom te bellen, klikt u op het schema van de
gespreksstroom. Als u de SIP-logbestanden voor de specifieke oproep wilt opslaan, klikt u op
Opslaan, zoals in de afbeelding.

Stap 7. Specificeer de doellocatie en zoals in de afbeelding, klik op Opslaan.



Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

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