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Inleiding

Dit document biedt hulp om de architectuur van Cisco Priority Responder (CER) release 9.x en
hoger en Cisco Unified Communications Manager (CUCM) te begrijpen zoals uitgelegd in de
CER-documentatie. Dit document bevat geen instructies hoe u CER moet configureren, maar het
vult de release opmerkingen en documentatie aan die bij elk programma van CER wordt
vrijgegeven.

Waarom CER gebruiken in een VoIP-omgeving

CER is een product dat in de Verenigde Staten en Canada is gebouwd en verspreid om vier
belangrijke dingen te doen:

Bel een noodoproep naar een lokaal antwoordpunt voor openbare veiligheid (PSAP).1.
Waarschuwingspersoneel per e-mail of telefoon van een noodoproep om lokaal te reageren.2.



Bewaar een logboek van alle noodoproepen.3.
Geef de PSAP een nauwkeurige geolocatie van de benodigde beller.4.

CUCM is in staat noodoproepen naar specifieke gateways te leiden met een zorgvuldig
geconstrueerde inhouddienstenschakelaar (CSS)/scheidingsarchitectuur; maar dit kan complex
worden en moeilijk te beheren zijn . Andere functies, zoals signaleren, houtkap en geolocatie zijn
niet zo makkelijk beschikbaar of helemaal niet.

CER-elementen

In dit gedeelte worden de gebruikelijke CER-tekens uitgelegd en bedoeld voor de configuratie,
alsook meer kennis over de manier waarop CER en CUCM een noodoproep leiden.

CTI-routepunten

In een plaatsing van Responder, gebruikt CUCM de Routepunten van de Computer Telephony
Integration (CTI) om 1911 vraag naar CER door te geven om het veranderen van een oproepende
partij op de plaats van de telefoon te maken. Afhankelijk van uw CER-omgeving (één server of
twee servers in een CER-cluster) moet u één of twee CTI-routepunten binnen CUCM gebruiken
voor 911-oproepen. Het CTI-routepunt dat bij de CER-uitgever is geregistreerd, bevat het 911-
adresnummer; CTI Route Point dat bij de CER Subscriber is geregistreerd bevat het 912-
adresnummer.

Er is een derde CTI-routepunt voor terugbellen van het PSAP, dat '913XXXXXXXXXX' is. Dit wordt
uitgelegd in het gedeelte Call Back Number (ELIN) van dit document.

Opmerking: Het 912-foldernummer mag alleen bereikbaar zijn via CSS/Partities door het 911
CTI-routepunt. Dit is om te voorkomen dat de eindgebruikers per ongeluk dialen.

CTI-routeswitchfailover

CER levert geen belastingsbalans op; het biedt echter wel een overnamevloeistof . CER verschaft
dit door de adresconfiguratie van het CTI-routepunt in CUCM.

CER-implementatie met één knooppunt

In CUCM omvat het CTI-routepunt dat werd geconfigureerd met het 911-adresnummer (DN) een
DNS-configuratie om de oproep te verzenden in het geval van een geen antwoord of CTI-storing,
zoals niet-geregistreerd CTI-routepunt, Call Forward en Call Pickup.

Stel de Call Forward velden in één server CER-omgeving in op het nummer dat u hebt ingesteld
voor uw Default ERL in CER. Standaard ERL wordt uitgelegd in het gedeelte ERL's van dit
document.

CER-cluster met twee knooppunten



In een CER-omgeving van twee servers bevat het 911-adresnummer de 912 die is ingesteld in de
velden Call Forward en Call Pickup. Dit stuurt de oproep van 911 naar de CER-abonnee door en
het directory nummer 912 bevat het Default ERL routepatroon in deze velden.

In dit voorbeeld is '10911' het routepatroon dat is ingesteld op de CER Default ERL.

Opmerking: Dit is zeer belangrijk in het geval dat één of beide CTI routepunten niet
geregistreerd worden of als de CER-servers niet beschikbaar zijn om de vraag te
beantwoorden. De noodoproep kan nog steeds naar een PSAP worden gestuurd in plaats
van een snel druk signaal te ontvangen.

ERL’s

Noodresponscentra (ERL) worden gebruikt in CER om:

Doorsturen van de noodoproep naar een routepatroon/PSAP.●

Identificatienummer van de callback/noodplaats (ELIN) vermelden.●

Toewijzen van een fysieke locatie (ALI).●

Waarschuwen van lokale of interne verzendingsteams van een noodoproep.●

Dit is een van de belangrijkste aspecten van de CER-configuratie omdat het de switchpoort van de
telefoon op een fysieke locatie aansluit, waardoor het PSAP noodhulppersoneel naar de juiste
locatie kan sturen. Houd er rekening mee dat een ERL werkelijk het gebied is waar een
noodoproep wordt geplaatst; dit is niet noodzakelijk de locatie van de noodsituatie . Er is
bijvoorbeeld vuur op de derde verdieping, maar die persoon wijst 11 op de tweede verdieping.
ERLs worden toegewezen aan apparaten door IP subnetten en LAN de details van de
switchpoort. Dit wordt behandeld in het gedeelte 'Hoe CER herkent waar de telefoons zijn
gelokaliseerd'.

Er is een standaard ERL vereist in CER. Dit ERL bestaat voor het geval er een eindpunt (telefoon)
is dat CER niet per configuratie op een ERL kan worden afgestemd. Daarom gebruikt CER de
Standaard ERL om de aanroep naar een PSAP te sturen zodat deze niet wordt gefaald.

ALI's



Automatische locatieinformatie (ALI) is de fysieke locatie van de eindgebruikers van het ERL. Het
doel is om zo goed mogelijk de exacte locatie te bepalen waar de hulpverlenende eenheid (politie,
ambulance, brandweerlieden, enzovoort) moet zijn om de noodlijdende persoon/personen te
helpen. Dit is een fantastische eigenschap om te hebben in het geval de beller niet kan spreken of
losgekoppeld is en de call back niet beantwoordt. Wanneer deze informatie op elk ERL wordt
ingevoerd, moet u de ALI naar een bestand exporteren en dit aan het PSAP verstrekken.
Raadpleeg een Opgemaakt ALI-bestand in CER 8.6 voor meer informatie.

Bel het telefoonnummer (ELIN)

Identificatienummer van de noodplaats (ELIN) is het telefoonnummer (Nummerherkenning), dat bij
een ERL in CER is aangesloten, dat aan de PSAP wordt aangeboden zodat zij het nummer van
de beller-ID kunnen koppelen aan de ALI-informatie (Adres van de nummerprogramma) en een
callback-nummer aan de PSAP kunnen geven in geval van een verbroken verbinding.

Dit kan elke waarde zijn. Dit nummer moet echter wel een Direct Inward Dial (DID) zijn, die naar
uw CUCM-omgeving leidt. Zo werkt een ELIN in een callback-scenario.

PSAP verliest verbinding met de eindgebruiker beller.1.
PSAP roept het meegeleverde ELIN/Terugbellen-nummer op.2.
Serviceprovider routeert de oproep naar uw VoIP-omgeving, die naar uw CUCM-omgeving
leidt.

3.

CUCM bevat een vertaalpatroon dat de ELIN/Callback DID in het voorvoegsel '913' in de DID
wijzigt.

4.

De 913-DID-routes naar het CTI-routepunt 913XXXXXXXXXX, dat het nummer naar CER
stuurt.

5.

CER trekt de '913' van de voorkant van deze DID.6.
CER past de ELIN/Terugbellen DID in de CER-gespreksgeschiedenis aan en zet de oproep
terug naar CUCM over met het directory-nummer van het eindpunt (telefoon) dat de 1911-
oproep heeft opgeroepen.

7.

CUCM routeert de verbinding naar het eindpunt (telefoon) die de vraag maakte en hopelijk
antwoordt die persoon de vraag terug.

8.

Common CER/CUCM uitgaande Call Flow

Het hoofddoel van CER is het zenden van een noodoproep naar een lokale PSAP. Stel je voor dat
iemand in Boston is en 111 toont; Het CUCM-cluster is in New York City en de lokale beheerder
stelt 1911 in om naar de lokale PSAP te leiden. De persoon bereikt iemand aan de telefoon die
kan helpen, maar aangezien de persoon bereikt is op een New York PSAP, moet hij de oproep
naar de Boston PSAP terugsturen, die de benodigde hulpdienst(en) kan/kunnen versturen. Deze
persoon kreeg eindelijk de hulp die ze hard nodig hadden. Echter, er was kostbare tijd verloren
gegaan toen ze wachtten op hergroepering naar het PSAP dat plaatselijk aan hen is toegewezen.
Dit kan gevaarlijk zijn op vele manieren. Het is mogelijk dat het bedrijf waarvoor de persoon werkt
verantwoordelijk is voor dat tijdverlies, aangezien zij de oproep van 1911 niet naar een plaatselijke
PSAP hebben geleid.

CER is bedoeld om deze situatie te vermijden. Als de persoon in Boston ook 911 toont, moet die
persoon onmiddellijk worden verstuurd naar een Boston PSAP waar de exacte locatie is
aangegeven voor de noodverzending.

//www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cer/8_6/english/administration/guide/e911aft.html#wp1056662


Zo werkt een typische CER-aanroep.

Eindgebruiker belt 911 naar CUCM.1.
CUCM accepteert de oproep en routeert deze naar het CTI-routepunt van '911' dat tot CER
leidt.

●

CER geeft een overzicht van het aanroepende eindpunt (telefoon) en dan:2.
CER controleert de database om het ERL van de telefoon op te halen gebaseerd op het
aanroepen van nummer.

1.

CER wijzigt dan het aanroepen nummer, op basis van de database lookup, en logt de
aanroep in zijn database (ERL).

2.

Dit voorziet het ELIN/Terugbellen aantal en routepatroon.1.
Nadat het oproepnummer is gewijzigd, stuurt CER de oproep terug naar CUCM. De vraag
past dan een routepatroon in CUCM aan.

3.

Het routepatroon routeert dan de vraag naar de juiste gateway.4.
De gateway routeert de verbinding naar het lokale PSAP.5.

Opmerking: Als u de audio-waarschuwingen van CER gebruikt, gebruikt CER CTI-poorten in
CUCM om vooraf gedefinieerde nummers te bellen en een aankondiging van een recente
oproep van 911 af te spelen.

Wat als de eindgebruiker belt 9911

Omdat het gebruikelijk is dat eindgebruikers '9' draaien voordat ze een extern nummer bellen, kan
dit een moeilijke gewoonte zijn om te breken. Dit komt vooral voor in een noodsituatie en de
gebruiker heeft een alarmnummer. CER/CUCM's oplossing voor dit probleem is een
vertaalpatroon in CUCM te maken dat het nummer van 9911 onderschept en het eerste '9' via pre-
dot verwijdert, waardoor het nummer wordt veranderd in 911. Wanneer dit gebeurt, leidt CUCM de
oproep naar het CTI-routepunt van 911 alsof de eindgebruiker een rondleiding heeft.
oorspronkelijk.

Hoe CER herkent waar de telefoons staan



CER houdt alle telefoons in uw CUCM-cluster bij en dit doet u volledig door met CUCM te praten
en LAN-switches te ondersteunen via Simple Network Management Protocol (SNMP). Nadat CER
CUCM vragen heeft gesteld en LAN switches heeft ondersteund, combineert het de informatie die
in de CER-database is ontdekt.

SNMP en CER

SNMP is een protocol dat u in staat stelt om apparaten extern te beheren. CER heeft geen
controle over apparatuur, maar in plaats daarvan gebruikt het alleen-lezen rechten om de
inventaris van apparaten op CUCM en ondersteunde LAN-switches op te maken. De
ondersteunde LAN-switches en IOS zijn vermeld in de Releaseopmerkingen van elke CER. Dit
staat CER toe om de fysieke plaats van de IP telefoon te volgen op basis van zijn switchpoort. Op
basis van deze informatie kan een passend ERL worden toegewezen.

Opmerking: Het is belangrijk om te weten dat CER geen IP-telefoon toont die op een LAN-
switch is, tenzij er een telefoon met hetzelfde MAC-adres in CUCM is geconfigureerd.

Gebruik van IP-subnetten

Het gebruik van IP-subnetten is een extra manier om ERL's aan een groep telefoons toe te wijzen.
Als u specifieke IP-subnetten toewijst aan een specifieke site, gebouw, vloer enzovoort, dan is IP-
subnetten een goede functie om draadloze telefoons op te sporen.

IP-telefoons handmatig toevoegen

Met CER kunt u telefoons handmatig aan de configuratie toevoegen. U kunt dit doen voor licenties
of indien er niet-ondersteunde switches in uw netwerk zijn.

Een CER-oplossing testen

Er zijn twee manieren waarop een CER-toepassing kan worden getest. Je kunt het testen
gedurende de configuratie toestaan. het tweede is een laatste test om te bevestigen dat alles
betrouwbaar is .

Voorbereidende test

Zoals eerder in dit document vermeld, stuurt de Call Flow (CER) de oproep van 911 naar een
routepatroon in CUCM, dat de oproep naar de juiste PSAP/serviceprovider stuurt. Binnen dit
patroon van de Route, kunt u de transformaties van de Partij > het Vertaalmasker van de Partij
instellen op een ander nummer dat u wilt dat de oproep wordt doorgestuurd; Vergeet niet de cijfers
voor de kaart in te stellen op <geen>. Dit vermijdt de oproepen naar het PSAP te vaak. Zorg er na
voltooiing van het testen voor dat u het nummer van het, genoemde partijmasker verwijdert en de
cijfers voor de afvoer terugzet naar PreDot.

//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/ps842/prod_release_notes_list.html
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Laatste test

Wanneer uw CER/CUCM-configuratie is voltooid, moet u alle locaties testen om er zeker van te
zijn dat elke site de juiste PSAP ontvangt en de PSAP de juiste informatie ziet. De test is
eenvoudig; kies 911 en zeg iets, zoals:

Ik test een nieuwe noodhulpoplossing. Kunt u mij alstublieft laten weten welk telefoonnummer u
ziet en welk adres u ziet en voor welk gebied of stad uw antwoorddienst is vermeld?"
De PSAP beantwoordt uw vragen, en u kunt uw configuratie, zoals nodig aanpassen. Zorg ervoor
dat u de PSAP op de hoogte stelt als u meer dan eens wilt terugbellen en/of de test is voltooid. Dit
houdt de PSAP op de hoogte en stelt hen in staat om te beslissen of zij eventuele noodreacties
voor andere 911-oproepen moeten verzenden.

Houd in gedachten dat u dit wilt doen wanneer u ervan overtuigd bent dat de CER-/CUCM-
configuratie is voltooid. PSAP's hebben het bijzonder druk, en hoewel ze bereid zijn te helpen, is
hun eerste prioriteit om op echte noodoproepen te reageren.

Conclusie

Dit document moet de CER-configuratie en -architectuur gemakkelijker te begrijpen maken. De
CER-documentatie kan helpen bij de configuratie en elke functie met meer details uitleggen.

Gerelateerde informatie

Opmerkingen bij Cisco Noodrespons●

Een opgemaakt ALI-bestand genereren in CER 8.6●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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