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Inleiding

De adoptie van op IP gebaseerde videocommunicatie binnen de onderneming is al aan de gang.
In het huidige economische klimaat gebruiken klanten video vaker als instrument voor interne
communicatie, waarbij de belangrijkste voordelen van deze adoptie zijn: verbetering van de
productiviteit van de werknemers en verbetering van de operationele efficiëntie.

De meeste op ondernemingen gebaseerde IP-gebaseerde videocommunicatienetwerken zijn
vandaag de dag als eilanden in vergelijking tot andere van dergelijke bedrijfsnetwerken onderling
verbonden met behulp van oudere ISDN-technologie (Integrated Services Digital Network). ISDN
wordt zeer vaak gebruikt voor alle communicatie buiten de onderneming of buiten de campus met
andere bedrijven en in sommige gevallen zelfs met verafgelegen filialen binnen de onderneming
zelf. De vergaande voordelen van IP-gebaseerde videocommunicatie kunnen echt worden
verwezenlijkt met end-to-end IP connectiviteit binnen of tussen organisaties om zaken-to-business
(B2B) communicatie te vergemakkelijken. Dit vereist een transitie van ISDN naar IP-gebaseerde
oplossingen die het internet in plaats van het PSTN doorkruisen, wat een minder dure
geconvergeerde optie voor intra-bedrijf en B2B communicatie mogelijk maakt.

De algehele overgang van ISDN-circuits naar IP-verbindingen via het internet is geen triviale
onderneming. ISDN-circuits, en de videogateways die ISDN verbinden met een op IP gebaseerde
videocommunicatiewereld, zijn een algemeen gebruikte, aantoonbare en vertrouwde oplossingen.
Ondanks de beperkingen in het integreren van de volgende generatie videocommunicatiediensten
stelt ISDN nog steeds de standaard in waartegen nieuwe oplossingen worden afgemeten,
rekening houdend met veiligheid, privacy, facturering en demarcatie. Nieuwe oplossingen moeten



ondernemingen en dienstverleners dezelfde garanties bieden om ze als een levensvatbaar
alternatief te beschouwen. Ondernemingen hebben dus een manier nodig om alle voordelen die
aan ISDN verbonden zijn te behouden en tegelijkertijd de efficiëntieverbeteringen te benutten om
IP-gebaseerde videocommunicatie buiten de onderneming uit te breiden.

Dit configuratievoorbeeld benadrukt de eigenschappen van het Cisco Unified Border Element
(CUBE) en illustreert specifiek hoe CUBE de mogelijkheid voor een eindpunt ondersteunt dat
ergens op het internet verblijft om via een IP-adres naar een Multipoint Control Unit (MCU) of een
eindpunt dat achter een bedrijfsfirewall zit te bellen. Deze functionaliteit toont de optie ter
opheffing van het nul genoemd in de versie 12.4(22)YB van CUBE 1.3 en de IVR-functie
beschikbaar in de versie 5.6 van het Cisco Unified Videoconferencing (CUVC) MCU. Dit document
bevat configuratieaanbevelingen en mogelijke uitgangspunten voor ondernemingen die met deze
ontwikkeling beginnen.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert:

Basiskennis van hoe te om de stem van Cisco IOS te vormen en te gebruiken (zoals
wijzerplaten)

●

Basiskennis van de manier waarop u CUBE kunt configureren en gebruiken●

Basisbegrip van hoe firewalls werken●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op:

Cisco Unified border-element en Cisco IOS Gatekeeper dat op een Cisco 2800-router draait
en Cisco IOS release 12.4.2(YB) of Cisco IOS-release 15.0.1M gebruikt

●

Cisco IP-videoconferencing 3545 oplossing voor softwareversie 5.6 of hoger●

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.

Configureren

Deze sectie bevat informatie over het configureren van de functies die in dit document worden
beschreven.

Opmerking: Gebruik het Opname Gereedschap (alleen geregistreerde klanten) om meer
informatie te verkrijgen over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


Netwerkdiagram

In dit schema is te zien hoe CUBE externe endpoints veilig in het klantnetwerk kunnen inbellen via
een intern IP-adres voor endpoints.

Figuur Call Flow

Een extern eindpunt op het internet betekent een openbaar IP-adres van CUBE
(192.168.1.2) om zich aan te sluiten bij een videoconferentie die op een interne Cisco
Multipoint Control Unit (MCU) staat. De H.323-Call setup-berichten komen aan op CUBE
door een beginspelk voor TCP poort 1720 dat in Cisco Adaptieve Security Appliance (ASA)
is ingesteld, de firewall die de veiligheidsgrens voor het netwerk biedt. In dit voorbeeld heeft
CUBE een privé IP-adres, zodat het publiekelijk routeerbare adres dat is bedoeld door het
externe eindpunt het resultaat is van een statische NAT (Network Address Translation) die
door de ASA wordt uitgevoerd.Opmerking: voor illustratiedoeleinden gebruikt Cisco alleen
privé IP-adresruimtes in documentatie.

1.

Aangezien het inkomende SETUP-bericht niet de gebruikelijke gedialineerde cijfers bevat
waardoor CUBE normaal de volgende stap van de oproep zou richten, gebruikt CUBE de
cijfers (1234567890) die door de ongeldige configuratie-opdracht-nummeropheffing zijn
geconfigureerd. Als u dit adres gebruikt, worden de setup-berichten naar het interne
klantennetwerk verzonden.

2.

De ASA heeft twee gaten ter ondersteuning van dit stadium van de oproep: één waarmee
CUBE het gewenste adres kan opzoeken via de CUVC-M interne Gatekeeper functie en één
waarmee het resulterende SETUP-bericht van CUBE naar CUBE kan worden opgezocht om
de verbinding met de MCU op te zetten op basis van het E.164-adres dat in de dial-peer op
CUBE is geconfigureerd. Met behulp van de H.323-inspectiefunctie in de ASA worden de
resterende TCP- en UDP-verbindingen voor signalering van signalering en mediastroom
dynamisch geopend in overeenstemming met de informatie die is gegenereerd via de Call
Setup-signalering.

3.



De interne Gatekeeper-lijn CUVC-M routeert de verbinding naar de IPVC-MCU die een
nieuwe video IVR-functie omvat die een grafische optiemenu aan de externe gebruiker
presenteert. Dit menu wordt genavigeerd door DTMF-tonen in te voeren via de kiestoon of de
afstandsbediening van het oproepende eindpunt. De eindgebruiker selecteert simpelweg de
conferentie-ID uit de optie aansluit bij het conferentiemenu en voert dan het gewenste
wachtwoord in indien geconfigureerd.

4.

Het interne videoeindpunt sluit zich aan bij de conferentie door de zelfde conferentie ID als
het externe eindpunt te draaien.

5.

Configuraties

Dit document gebruikt deze configuraties:

voorbeeld van CUBE-configuratie●

ASA-configuratievoorbeeld●

CUBE-configuratie

!

version 12.4

service timestamps debug datetime localtime

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

service sequence-numbers

!

hostname cube1

!

boot-start-marker

boot system flash:c2800nm-adventerprisek9_ivs-mz.124-

22.YB.bin

boot-end-marker

!

ip source-route

!

!

multilink bundle-name authenticated

!

!

!

voice service voip

  allow-connections h323 to h323

  h323

  emptycapability

  null-called-number override 1234567890

  h225 start-h245 on-connect

  call start slow

  h245 passthru all

!

!

!

voice class h323 10

!

!

voice-card 0

!

!

!

!



interface GigabitEthernet0/0

 ip address 172.16.1.100 255.255.255.0

 ip route-cache same-interface

 duplex auto

 speed auto

 h323-gateway voip interface

 h323-gateway voip id vgk1 ipaddr 172.16.1.100 1719

priority 1

!--- vgk1 defines zone the cube to register with the

local Gatekeeper service h323-gateway voip h323-id cube1

!--- Defines the ID of CUBE h323-gateway voip tech-

prefix 1# h323-gateway voip bind srcaddr 172.16.1.100 !

! ip forward-protocol nd ip route 0.0.0.0 0.0.0.0

172.16.1.1 ip http server no ip http secure-server ! ! !

! dial-peer voice 1 voip destination-pattern .T !--- To

match outbound call leg to send to GK process session

target ras incoming called-number . !--- For inbound

call leg codec transparent ! ! gateway timer receive-rtp

1200 ! ! ! gatekeeper zone local vgk1 cisco.com zone

remote CUVCM cisco.com 10.1.1.26 invia vgk1 outvia vgk1

enable-intrazone zone prefix CUVCM 1234567890 gw-type-

prefix 1#* default-technology no use-proxy GK1 default

inbound-to terminal no use-proxy GK1 default outbound-

from terminal bandwidth interzone default 1000000 no

shutdown ! end

ASA-configuratie

ASA Version 8.2(1)

!

!--- This is only a portion of the ASA config. !--- In a

typical production scenario, these commands would !---

be in addition to the current security policies

configured. ! interface Ethernet0/0 no nameif no

security-level no ip address ! interface Ethernet0/0.2

vlan 2 nameif inside security-level 100 ip address

10.1.1.1 255.255.255.0 ! interface Ethernet0/0.12 vlan

12 nameif dmz security-level 50 ip address 172.16.1.1

255.255.255.0 ! interface Ethernet0/0.500 vlan 500

nameif outside security-level 0 ip address 192.168.1.2

255.255.255.0 ! boot system disk0:/asa821-k8.bin ftp

mode passive clock timezone CDT -6 access-list dmz-in

extended permit icmp any any access-list dmz-in extended

permit udp host 172.16.1.100any eq 1719 access-list dmz-

in extended permit tcp host 172.16.1.100any eq h323 !---

The access list allows CUBE address lookups and call !--

- signaling respectively to get to the interior of the

network. ! access-list outside_access_in extended permit

icmp any any access-list outside_access_in extended

permit tcp any host 192.168.1.2 eq h323 access-list

outside_access_in extended permit udp any host

192.168.1.2 eq 1719 !--- The access list allows exterior

call setups and address !--- look ups respectively to

get to the CUBE. ! ! access-list inside-to-DMZ-exemption

extended permit ip 10.0.0.0 255.0.0.0 10.150 .150.0

255.255.255.0 !--- This access list prevents the global

NAT translation intended !--- for the outside interface

from being used on the conversations !--- between

internal endpoints and CUBE. ! mtu inside 1500 mtu dmz

1500 mtu outside 1500 nat-control global (outside) 1

192.168.1.5-192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 !---

Note that the general NAT pool should not overlap the !-

-- ASA interface nor the static NAT used for CUBE. ! nat



(inside) 0 access-list inside-to-DMZ-exemption nat

(inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0 nat (dmz) 1 172.168.1.0

255.255.255.0 static (dmz,outside) 192.168.1.2

172.16.1.100 netmask 255.255.255.255 !--- The previous

statement is what establishes the publicly !--- routed

address for CUBE on the outside interface. ! access-

group dmz-in in interface dmz access-group

outside_access_in in interface outside route inside

10.0.0.0 255.255.255.0 10.1.1.2 1 route outside 0.0.0.0

0.0.0.0 192.168.1.254 1 !--- These two static route

statements assume the existence of !--- a next hop

router on both inside and outside interfaces. ! timeout

xlate 3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00

udp 0:10:00 icmp 0:00:02 timeout sunrpc 0:10:00 h323

0:10:00 h225 1:00:00 mgcp 0:10:00 mgcp-pat 0:10:00 !---

Note: It is a good idea to increase the H.225 timeout.

Not all endpoints !--- send enough traffic on this

connection to keep it alive. The H.225 command !---

includes the H.245 attributes.

!

policy-map global_policy

 class inspection_default

  inspect h323 h225

  inspect h323 ras

Verifiëren

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

Deze afbeelding toont de Cisco IOS Gatekeeper dat wordt toegevoegd aan de Cisco Unified
Videoconferencing Manager. Het Cisco IOS Gatekeeper model wordt in de vervolgkeuzelijst
geselecteerd.

Deze afbeelding toont verificatie in het gedeelte Resource Management van Cisco Unified Video
Conferencing Manager dat de Cisco IOS Gatekeeper met succes is toegevoegd. Hier kunt u de
Cisco IOS H.323 Gatekeeper zien in de lijst met het IP-adres van 172.16.1.100.



Dit beeld toont de Auto Attendant configuratie in de Cisco Unified Video Conferencing die het
e.164-adres (1234567890) weergeeft dat overeenkomt met het opgeroepen nummer dat op CUBE
is ingesteld.

Deze beelden tonen wat de Cisco IPVC video IVR naar het oproepende Video Endpoint zal
terugsturen. Gebruikmakend van de afstandsbediening of toetsenbord van het videoeindpunt kiest
de gebruiker een videovergadering via DTMF (in-band) die wordt georganiseerd op CUVC MCU
en sluit zich aan bij de juiste videovergadering.



   

Problemen oplossen

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

Gerelateerde informatie

Ondersteuning voor spraaktechnologie●

Productondersteuning voor spraak en Unified Communications●

Probleemoplossing voor Cisco IP-telefonie●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=tech&level0=268436015&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=prod&level0=278875240&referring_site=bodynav
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1587050757/102-3569222-3545713?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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