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Introduction

Este documento descreve como rotear chamadas para um espaço configurado no Cisco Meeting
Server (CMS) por meio da API (Application Programing Interface). A Cisco apresentou uma nova
ferramenta de referência de API interativa na versão 3.0 para ver uma visualização de alto nível
dos objetos de API.

Contribuído por Jefferson Madriz e Octavio Miralrio, engenheiros do Cisco TAC.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Protocolo de Iniciação da Sessão (SIP)●

Configuração básica do CMS●

Componentes Utilizados

As informações neste documento têm como base no CMS versão 3.0.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver
ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configuração

Roteamento de chamada de entrada



Quando uma chamada SIP de entrada é roteada para o CMS, o Callbridge procura primeiro pelas
regras do plano de discagem de entrada configuradas e tenta corresponder a parte do domínio do
destino com as regras.

A nova ferramenta de referência de API interativa pode ser acessada via Interface da Web.
Navegue até Configuration > API (Configuração > API)

Para verificar as regras de entrada já criadas, insira o valor inboundDialPlanRules na seção
Filtro. 

A saída são as regras de discagem já configuradas, como mostrado na imagem:

Neste exemplo, há uma regra de entrada que corresponde a qualquer coisa que vem com o
domínio meet.cmspod02.mxc.lab.

Note: Na Interface do Web admin, a tabela de regras de entrada pode ser configurada na
página Configuração > Chamadas de entrada.

Para criar uma nova regra de entrada, siga as próximas etapas:

Navegue até Configuration > API, no campo Filter digite: inboundDialPlanRules.1.
Selecione Create New.2.



Insira os próximos valores, selecione os valores apropriados para o domínio que deseja
rotear.

3.

Domínio: meet.mxc.lab 
Prioridade: 10 

Selecione Criar.4.
Confirme se a nova regra foi criada, insira inboundDialPlanRules no Filtro:5.

Note: As regras com um valor de prioridade mais alto são combinadas primeiro. Nos casos
em que várias regras têm a mesma prioridade, a correspondência ocorre com base na
ordem alfabética do domínio.

Roteamento de chamada de saída

Os troncos e a configuração de proxy a serem usados para chamadas de saída são baseados no
domínio SIP de destino e devem ser especificados no plano de discagem de saída.

Para validar regras de saída já criadas, navegue para Configuração > API e insira
outboundDialPlanRules no Filtro.



Para criar uma nova regra de saída, siga as próximas etapas:

Navegue até Configuração > API, no campo Filtro, digite outboundDialPlanRules.1.
Selecione Criar novo.2.
Insira os próximos valores, selecione os valores apropriados para o domínio que deseja
rotear.

3.

Nome do domínio: [Deixe em branco. Observe que esse é um uso especial que nos permite
combinar todos os domínios]

Proxy SIP a ser usado: insira o Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do Cisco Unified
Communication Manager (CUCM) ou do nó de controle de chamadas Expressway (o endereço IP
pode ser usado, mas o FQDN é recomendado)

Domínio de contato local: [Deixe em branco]

Local do domínio: Digite seu domínio SIP para o Servidor de Reunião (por exemplo:
meet.mxc.lab)

Tipo de tronco: SIP padrão

Comportamento: Continuar

Prioridade: 20

Criptografia: Automático



Selecione Adicionar novo para salvar as alterações.4.
Validar a nova Regra de Saída criada, introduza outboundDialPlanRules no Filtro:5.

Verificar

Crie um espaço no CMS para testar as regras de entrada. 1.
Navegue até Configuration > API (Configuração > API).2.
No campo Filtro, insira coSpaces.3.

. 

Selecione Criar novo.4.
Insira os próximos valores, selecione os valores apropriados para as informações de espaço
que deseja usar.

5.

Nome: Teste. Nome legível por humanos que será mostrado. 

uri: 5001. O Uniform Resource Identifier (URI) que um sistema SIP usaria para discar para este
coSpace. 



Você pode adicionar mais detalhes a cada coSpace, como chamada, senha.6.

De um endpoint que pode rotear chamadas para o CMS, chame o URI de espaço
5001@meet.mxc.lab.

7.

Confirme se a chamada está conectada com êxito.8.

mailto:5001@meet.mxc.lab

	Como configurar regras de entrada e saída no CMS via API
	Contents
	Introduction
	Prerequisites
	Requirements
	Componentes Utilizados

	Configuração
	Roteamento de chamada de entrada
	Roteamento de chamada de saída

	Verificar


