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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de AutoAttendant kunt configureren. De toepassing van Cisco
AutoAttendant aanvaardt inkomende vraag, stelt de opbeler voor bestemmingsinformatie vast, en
kan de vraag zonder exploitantinterventie snel verzenden. Maar de aanroep kan een optie
selecteren om naar een operator extensie te leiden. Eerst moet u de CallManager
verwerkingslogica in Cisco CallManager voor de AutoAttendant maken. Vervolgens moet u de
AutoAttendant-toepassing configureren op de Cisco Customer Response Application (CRA)
server.

Voorwaarden

Vereisten

Lezers van dit document zouden kennis moeten hebben van deze onderwerpen:

Cisco AutoAttendant 1.1.3●

Cisco CallManager 3.2.2c●

Cisco CRA-3.0●

Administrator-inlogins moeten beschikbaar zijn voor zowel Cisco CallManager als Cisco CRA
3.0-server.

●



Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

Cisco CallManager 3.2●

Cisco CRA-3.0●

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.

Cisco AutoAttendant configureren

Voltooi de taken in deze secties om Cisco AutoAttendant te configureren.

Task 1: Voeg CTI-routepunten toe in Cisco CallManager

Voltooi deze stappen om de routepunten van de Integratie van Cisco Telephony (CTI) in Cisco
CallManager toe te voegen:

Op de uitgever (de server met het hoofdexemplaar van de database) selecteert u Start >
Programma's > Cisco CallManager 3.2 > CallManager Management om Cisco CallManager
Management te starten.

1.

Selecteer Apparaat > Voeg een Nieuw apparaat toe om het CTI routepunt toe.2.
Klik op de vervolgkeuzelijst Type apparaat en selecteer de optie CTI-routepunt.3.
Klik op Volgende.De pagina Configuration voor CTI-routepunt wordt weergegeven.4.
Voer in het veld Naam apparaat een naam van uw keuze in voor het CTI-routepunt.Kies een
naam die beschrijvend is (bijvoorbeeld AA_RP).

5.

Selecteer de apparaatpool in het veld Apparaatpool voor dit CTI-routepunt. Als er geen
andere pool is gemaakt, selecteert u Standaard.

6.

Klik op Invoegen.In deze screenshot is de pagina van de CTI-routeconfiguratie te
zien:

7.
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Klik op OK om een directory nummer toe te voegen voor regel 1 van dit CTI-routepunt.De
pagina Configuration voor het adresnummer verschijnt.

8.

Voer in het veld Map-nummer het directory-nummer in voor dit CTI-routepunt (bijvoorbeeld
4000). Dit is het nummer dat gebruikers bellen om dit CTI-routepunt te bereiken.

9.

Klik op Invoegen.In deze screenshot wordt de pagina Configuration voor het Directory-
nummer
weergegeven:

10.

Klik op OK om terug te keren naar de pagina Configuration voor de CTI-routepunt.11.

Task 2: Voeg CTI-poorten toe in Cisco CallManager



Voltooi deze stappen om CTRI-poorten toe te voegen in Cisco CallManager:

Selecteer Apparaat > Een nieuw apparaat toevoegen om een CTI-poort toe te voegen.1.
Klik op de vervolgkeuzelijst Type apparaat en selecteer de optie Telefoon.2.
Klik op Volgende.3.
Klik op de vervolgkeuzelijst Type telefoon en selecteer de CTI-poort.4.
Klik op Volgende.De pagina met de configuratie van de telefoon wordt weergegeven.5.
Voer in het veld Naam van het apparaat een naam voor het apparaat in (bijvoorbeeld
CTI_Port1).

6.

Klik op de vervolgkeuzelijst Apparaatpool en selecteer de apparaatpool voor deze CTI-poort.
Als er geen andere pool is, selecteert u Standaard.

7.

Klik op Invoegen.In deze screenshot wordt de pagina telefoonconfiguratie
weergegeven:

8.

Klik op OK om een directory nummer toe te voegen voor regel 1 van deze CTI poort.9.
Voer in het veld Map-nummer het directory nummer van deze CTI-poort in (bijvoorbeeld
4001).

10.

Klik op Invoegen.In deze screenshot wordt de pagina Configuration voor het Directory-
nummer
weergegeven:

11.



Opmerking: CTI poortgroepen moeten sequentiële CTI poortnummers bevatten.
Klik op OK om naar de pagina telefoonconfiguratie terug te keren.12.
Herhaal stap 1 door stap 12 om extra poorten toe te voegen (deze poorten worden
bijvoorbeeld toegevoegd: CTI_Port2 - DN 4002, CTI_Port3 - DN 4003, CTI_Port4 - DN
4004)

13.

Task 3: Een Cisco CallManager-gebruiker maken voor Cisco CallManager
AutoPresence

Voltooi deze stappen om een Cisco CallManager-gebruiker voor Cisco CallManager
AutoAttendant te maken:

Selecteer Gebruiker > Een nieuwe gebruiker toevoegen om een nieuwe gebruiker toe te
voegen voor AutoAttendant.De pagina met gebruikersinformatie verschijnt.

1.

Voer een naam in het veld Voornaam in (bijvoorbeeld JTAPI), voer een naam in het veld
Naam in (bijvoorbeeld Gebruiker) en voer een gebruikersidentificatie in het veld Gebruiker ID
in (bijvoorbeeld JTAPIEser).

2.

Typ in het veld Wachtwoord voor gebruiker en bevestig het wachtwoord.3.
Voer in de velden PIN en PIN bevestigen een numeriek persoonlijk identificatienummer (PIN)
in van uw keuze.

4.

Controleer het aankruisvakje CTI-toepassing inschakelen.5.
Klik op Invoegen.In deze screenshot is de pagina met gebruikersinformatie te
zien:

6.



Waarschuwing: wanneer u een Cisco CallManager-gebruiker voor Cisco CallManager
AutoAttendant maakt, moet u het aankruisvakje CTI-toepassing inschakelen in het Cisco
CallManager Add a New User-pagina controleren. Als u het aankruisvakje
Toepassingsgebruik inschakelen niet controleert, kan Cisco CRA Engine geen oproepen van
Cisco CallManager ontvangen.
Klik op Apparaatassociaties.7.
Klik op Apparaten selecteren om een lijst met beschikbare apparaten op te geven.8.
Controleer de vinkjes die zijn gekoppeld aan de velden Naam apparaat in het gebied
Beschikbare apparaten van de pagina met gebruikersinformatie.

9.

Controleer de vakjes voor deze artikelen om de hier gegeven voorbeelden te
gebruiken:AA_RPCTI_poort 1CTI_poort 2CTI_poort3CTI_poort 4

10.

Zorg ervoor dat de radioknop Geen primaire uitbreiding is geselecteerd.11.
Klik op Update.In deze schermopname wordt de pagina met gebruikersinformatie met de
lijst Beschikbare apparaten
weergegeven:

12.



Taken 4: AutoAttendant-profiel aan de gebruiker koppelen

Zie Associatie van Auto Attendant Profiles om het AutoAttendant-profiel aan een gebruiker te
koppelen.

Zorg er ook voor dat het AutoAttendant toepassingsprofiel correct is ingesteld voor de
gebruikersconfiguratie in de DC-map. De AA geïnstalleerde vlag moet worden ingesteld op True
onder het systeemprofiel in de DC-map. Anders wordt, wanneer u een gebruiker aan de map
toevoegt, het AutoAttendant Application Profile niet weergegeven en kan een gebruiker niet aan
dit profiel worden gekoppeld.

Voltooi deze stappen om het toepassingsprofiel te configureren, zodat u gebruikers in de DC-map
kunt toevoegen of weergeven:

Sluit aan op de DC-adresbeheerder en kies Map > Cisco.com > CCN.1.
Klik op systeemprofiel. Klik in het rechterpaneel met de rechtermuisknop op systeemprofiel
en kies Eigenschappen.

2.

Ga naar het tabblad Installeer van de toepassing. Controleer of de waarde voor een
geïnstalleerd programma op True is ingesteld. Als deze optie op Vals is ingesteld, klikt u op
Wijzigen en wijzigt u de waarde in True. Klik op Apply (Toepassen) en vervolgens op OK.

3.

Klik op Services. Kies in het rechterpaneel de World Wide Web Publishing Service.4.
Klik op het pictogram Start Service.5.

Task 5: Het JTAPI-subsysteem configureren op de Cisco Customer Response
Application Engine

Voltooi deze stappen om het Java Telephony API-subsysteem (JTAPI) op de Cisco CRA-motor te
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configureren:

Selecteer op de CRA-server Start > Programma's > Cisco CRA-beheerder >
Toepassingsbeheerder om Cisco CallManager-beheer te starten.

1.

Selecteer Subsystemen > JTAPI.2.
Voer in het veld JTAPI’s het IP-adres of de DNS-naam van Cisco CallManager in.Opmerking:
Cisco raadt u aan het IP-adres te gebruiken omdat u, wanneer u de DNS-naam configureren,
de DNS-server als een ander punt van fout introduceert.

3.

Voer in het veld Gebruiker ID de Cisco CallManager User-id in die u in taak 3 hebt
gedefinieerd: Maak een Cisco CallManager-gebruiker voor Cisco CallManager AutoAttendant
(bijvoorbeeld JTAPIEser).

4.

Voer in het veld Wachtwoord het wachtwoord in dat u voor deze gebruikershandleiding hebt
ingesteld.

5.

Klik op Update om uw veranderingen in te voeren.Deze schermopname toont de pagina van
de JTAPI
Provider:

6.

Task 6: Voeg een CTI poortgroep toe

Voltooi deze stappen om een poortgroep van Cisco Telephony Integration (CTI) toe te voegen:

Klik op CTI poortgroepen op de JTAPI Configuration pagina.1.
Klik op Add een New JTAP Call Control Group op de pagina met de Gecombineerde Call
Control Group.

2.

Voer in het veld Groep-ID een uniek nummer in (bijvoorbeeld 1).3.
Klik op Associate CTI poorten.Deze schermopname toont de pagina van de configuratie van
de JTAPI Call Control
Group:

4.



Controleer alle CTI poorten die u in Task 2 hebt toegevoegd: Voeg CTI poorten toe in Cisco
CallManager, en klik op Update.Deze schermopname toont de alsjeblieft CTI-poorten voor dit
groepsvenster:

5.

Klik op Add om de gekoppelde poorten aan de geconfigureerde CTI-poortgroep toe te
voegen.

6.

Taken 7: De Cisco-mediaconverzegeling maken

Voltooi deze stappen om de Cisco Media Termination te maken:



Selecteer Subsystemen > Cisco
Media.

1.

Klik op Add een New CMT Dialoogcontrolegroep.2.
Voer in het veld Groep-ID een uniek nummer in (bijvoorbeeld 1).3.
Voer in het veld Maximum aantal kanalen een deel (of alle) van de gelicentieerde IVR-
poorten in (bijvoorbeeld 5).

4.

Klik op Toevoegen.Deze schermopname toont de pagina Configuration voor Cisco Media
Termination
Dialgroep:

5.

Task 8: Voeg een nieuwe AutoPresence-toepassing van Cisco CallManager toe

Voltooi deze stappen om een nieuwe Cisco CallManager AutoAttendant-toepassing toe te voegen:

Selecteer Toepassingen > Toepassingen
configureren.

1.



Klik op Add een New Application op de pagina Application Configuration.2.
Klik op de vervolgkeuzelijst Toepassingstype en selecteer Cisco Script-toepassing.3.
Klik op Volgende.Deze schermopname toont de Add a New Application
pagina:

4.

Typ in het veld Naam een naam voor de toepassing (bijvoorbeeld AA).5.
Voer in het veld ID een uniek nummer in (bijvoorbeeld 1).6.
In het veld Maximum aantal sessies voert u het aantal CTI-poorten in dat u in Cisco
CallManager hebt toegevoegd. Als u de bijgeleverde steekproefwaarden gebruikt, voer dan 4
in.

7.

Klik op de vervolgkeuzelijst Script en selecteer a.aef.8.
Voer in het veld operExtended de uitbreiding in van de telefoon die door de menselijke
operator zal worden gebruikt (bijvoorbeeld 2003).

9.

Klik op Toevoegen.Dit scherm toont de toepassingspagina van Cisco
Script:

10.



Klik op Voeg een nieuwe zoekmachine toe.11.
Klik op de vervolgkeuzelijst Type zoekmachine en selecteer JTAPI.12.
Klik op Volgende.Dit scherm toont het venster Add a New
Trigger:

13.



Klik op de vervolgkeuzelijst CTRI-routeadresnummer van de CTI en selecteer het routepunt
dat voor deze toepassing zal worden geselecteerd.

14.

Klik op de vervolgkeuzelijst Taal en selecteer de taal voor deze toepassing.15.
In het veld Maximum aantal sessies voert u het aantal CTI-poorten in dat u in Cisco
CallManager hebt toegevoegd. Als u de bijgeleverde steekproefwaarden gebruikt, voer dan
4 in.

16.

Klik op de vervolgkeuzelijst Call Control Group en selecteer de groep voor gespreksbeheer
die u in Task 5 hebt ingesteld: Voeg een CTI poortgroep toe.

17.

Klik op de vervolgkeuzelijst Primaire Dialooggroep en selecteer de primaire dialooggroep
die u in taak 6 hebt ingesteld: Maak de Cisco Media Termination.

18.

Klik op Toevoegen.Deze schermopname toont het configuratievenster van de JTAPI
Trigger:

19.



Selecteer Systeem > Engine.20.
Wanneer de status Engine aangeeft dat deze actief is en wanneer de statusgegevens van
de subsystemen aangeven dat ze IN_SERVICE zijn, is de automatische kanttekening van
Cisco CallManager functioneel.Bel het directory nummer van het CTI-routepunt dat u aan
Cisco CallManager hebt toegevoegd, om in Cisco CallManager AutoAttendant te bellen (zie
Task 1: Voeg CTI routepunten toe in Cisco CallManager). Als u de meegeleverde
voorbeeldwaarden gebruikt, kies 4000.Deze schermopname toont de Engine
pagina:

21.
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