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Introduction

Este documento descreve a definição e o escopo da implantação combinada única para o Cisco
Meeting Server (CMS) com base na tecnologia Cisco Unified Computing Server (UCS) ou no
servidor de máquina virtual (VM).

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

Note: O software CMS versão 3.0 não suporta servidores X-Series.

Note: O software CMS versão 3.0 introduz um requisito obrigatório para que o Cisco
Meeting Management (CMM) 3.0 ou posterior.

Prerequisites

Requirements

servidor virtual CMS●

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

configuração básica de CMS●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

CMS virtual server version 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.

Configurar

Em uma única implantação combinada, todos os serviços devem ser configurados no mesmo
servidor, exceto para gravador, carregador e carregador, no caso do CMS 2000, supõe-se que os
serviços de passagem usando relés em torno do NAT (TURN) sejam fornecidos pelo servidor
Expressway. O Callbirdge, Webadmin e Webbridge residem no mesmo servidor CMS, como
mostrado na imagem:

Note: Para fins de teste, o gravador, o carregador e o carregador podem ser configurados
no mesmo servidor CMS, no entanto, em um ambiente de produção, recomenda-se usar
diferentes servidores CMS para cada serviço, a fim de evitar problemas de desempenho.

Implantações suportadas.

O CMS oferece suporte à integração com o Cisco Unified Communication Manager (CUCM) local
e com Webbridge local e proxy Webbridge via Expressways, no proxy Webbridge, os serviços
TURN são gerenciados pelo servidor Expressway-E, como mostrado na imagem:



O CMS também oferece suporte à integração com o Skype for business no pem e Office 365
(O365), como no proxy Webbridge, o Expressway-E é usado como servidor TURN, como
mostrado na imagem:

Note: Se você implantar o Webbridge 3 e o aplicativo Web, deverá usar o Expressway
versão X12.6 ou posterior, as versões anteriores do Expressway não serão suportadas pelo
Web Bridge 3.

Configurar o Servidor de Reunião.

Há duas camadas no software Cisco Meeting Server: uma plataforma e um aplicativo.



A plataforma é configurada através do MMP (Mainboard Management Processor). O MMP é
usado para bootstrap de baixo nível e configuração via sua CLI (Command Line Interface,
interface de linha de comando). Por exemplo, o MMP é usado para ativar o Webbridge, o
cluster de banco de dados e vários outros componentes.

●

O aplicativo é executado na plataforma MMP. A administração do nível do aplicativo, como o
gerenciamento de chamadas e mídias, pode ser feita através da interface Webadmin da
Callbridge ou através da API (Application Programming Interface, Interface de programação
de aplicativos), se preferir. A API usa HTTPS (Protocolo de Transferência de Hipertexto
Seguro) como um mecanismo de transporte e foi projetada para ser escalável a fim de
gerenciar o número potencialmente muito grande de chamadas ativas e espaços disponíveis
em uma implantação.

●

Note: Antes do software versão 2.9, você precisa configurar várias Callbridges através da
API e ferramentas de API de terceiros, como Postman, e usar somente a interface
Webadmin para um único Callbridge.

Para simplificar o uso da API sem a necessidade de aplicativos de terceiros, a versão 2.9
introduziu uma interface de usuário para a API que pode ser acessada através da guia
Configuração da interface da Web do Meeting Server.

●

A próxima imagem mostra os componentes que podem ser configurados no CMS e a integração
básica com o Expressway e o Lync.

Outros recursos

Mais documentação que aborda o Cisco Expressway-E como o dispositivo de borda do Meeting
Server, está disponível nos links abaixo:

Conectar aplicativos da Web do Meeting Server baseados em navegador remoto: Guia de●

/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/expressway/config_guide/X12-6/CMS-Web-Proxy-Deployment-Guide_X12-6.pdf


implantação do Cisco Expressway Web Proxy for Cisco Meeting Server
Conectar clientes remotos do Lync e do Skype for Business: Guia de implantação do Cisco
Meeting Server com Cisco Expressway

●

Registros SIP Registrar para proxy para a plataforma de controle de chamadas interna:
Configuração básica do Cisco Expressway-E e do Expressway-C (X12.6)

●

Dispositivo de controle de chamadas para balancear a carga de Servidores de Reunião em
Cluster: Cisco Meeting Server 2.9, Chamadas de Balanceamento de Carga em Servidores de
Reunião Cisco

●

Registrador SIP: Configuração básica do Cisco Expressway-E e do Expressway-C (X12.6)●

Gatekeeper H.323: Configuração básica do Cisco Expressway-E e do Expressway-C (X12.6)●

/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/expressway/config_guide/X12-6/CMS-Web-Proxy-Deployment-Guide_X12-6.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/expressway/config_guide/X12-6/Cisco-Expressway-Basic-Configuration-Deployment-Guide-X12-6.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/expressway/config_guide/X12-6/Cisco-Expressway-Basic-Configuration-Deployment-Guide-X12-6.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/expressway/config_guide/X12-6/Cisco-Expressway-Basic-Configuration-Deployment-Guide-X12-6.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/White_papers/Load-balancing-calls-across-Meeting-Servers-2-9-white-paper.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/conferencing/ciscoMeetingServer/White_papers/Load-balancing-calls-across-Meeting-Servers-2-9-white-paper.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/expressway/config_guide/X12-6/Cisco-Expressway-Basic-Configuration-Deployment-Guide-X12-6.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/expressway/config_guide/X12-6/Cisco-Expressway-Basic-Configuration-Deployment-Guide-X12-6.pdf
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