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Inleiding

Dit document beschrijft de stappen om een ATA met Cisco Unified Communications Manager
(CM) 6.x/7.x-server te registreren.

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:

Cisco Unified CM 6.x en hoger.●

Cisco ATA 186/187 versie 3.2(4).●

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 de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Configuratie

Voer deze stappen uit om een ATA met Cisco Unified CM te registreren.

Download het ATA firmware-bestand ata_03_02_04_SCP_090202_a.zip van Cisco Software
Download (alleen geregistreerde klanten) sectie.

1.

U moet nu het bestand ATADefault.cnf.xml maken. Kopieert deze configuratie naar een
teksteditor en slaat deze op als ATADefault.cnf.xml. Vergeet niet het IP-adres van uw TFTP-
server op te geven waar dat nodig is.
<device>

<devicePool>

<callManagerGroup>

<members>

<member priority="0">

<callManager>

<ports>

<ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>

</ports>

<processNodeName>IP ADDRESS OF YOUR TFTP SERVER</processNodeName>

</callManager>

</member>

</members>

</callManagerGroup>

</devicePool>

<loadInformation>ATA030204SCCP090202A.zup</loadInformation>

<vendorConfig>

<videoCapability>1</videoCapability>

<spanToPCPort>0</spanToPCPort>

</vendorConfig>

</device>

2.

Installeer een Cisco-ondersteunde TFTP-server op uw pc.Opmerking: Zorg ervoor dat deze
pc vanaf de ATA toegankelijk is.

3.

Kopieert het bestand firmware en .xml naar de map Tftp root.4.
Toegang ATA via de webbrowser op http://IP adres van ATA 186/dev.5.
Specificeer de tftp server adrespad in het veld Tftp URL.6.
Specificeer het Cisco Unified CM-adres in het veld CA0orCM0.7.
Klik op om de wijzigingen in werking te stellen.8.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Deze sectie bevat informatie waarmee u problemen met de configuratie kunt oplossen.

Kan geen tweede regel op CUCM aan ATA 187 toevoegen

De kwestie is u kunt geen tweede lijn op Cisco Unified CM aan ATA 187 toevoegen.

ATA 187 automatische registers aan Cisco Unified CM met twee MAC-adressen. De ene is het
MAC-adres van de back-up, de andere is verschoven MAC (bijvoorbeeld MAC is ABBYY DEEFF, en

//tools.cisco.com/support/downloads/pub/Redirect.x?mdfid=278875240
//tools.cisco.com/support/downloads/pub/Redirect.x?mdfid=278875240
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


   

verschoven MAC is BBCCDDEEFF01). Om deze kwestie op te lossen, moet u de verschoven MAC
gebruiken om de tweede haven van een DNA te verstrekken.

Gerelateerde informatie

Cisco ATA 180 Series Analog Telephone Adaptors●

Ondersteuning voor spraaktechnologie●

Productondersteuning voor spraak en Unified Communications●

Probleemoplossing voor Cisco IP-telefonie●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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