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Introdução

Este documento descreve como configurar o server de comunicação de vídeo do Cisco
TelePresence (VC) para a integração com o server do índice do TelePresence (TCS) para H323 e
SORVÊ-LO.

A integração do TCS e dos VC é direta e você pode seguir as etapas que são mencionadas neste
documento para H323 ou SORVEM ou ambas chamam ao TCS para gravar toda a conferência.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

A informação neste doument é baseada nestes versão de software e hardware:

TCS 7.x e 6.x

VC



As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Configurar

Configurações

Configuração VC

Passo 1: Crie a zona vizinha para o TCS (exija para o gateway ou o modo de tronco no TCS)

Crie a zona vizinha nos VC ●

     Para configurar a zona vizinha nos VC, vá ao clique de Configuration>Zones>Zones> novo.

Nota: Para o FQDN do laboratório TCS: tcsgn3-1.tplab1.local, FQDN VC: vcs.tplab1.local



Passo 2: Configurar a regra de busca em VC conforme seu Plano de discagem

A fim configurar a regra de busca em VC, navegue às regras da configuração > do Plano de
discagem > de busca

Por exemplo: Nesta configuração de laboratório os VC enviam todos os começos do atendimento



com 62 ou 63 ou tcsgn3 ao TCS para gravar. Crie Regex conforme seus desenvolvimento e
exigência enviar o atendimento dos VC ao TCS.

Configuração TCS

Passo 1: Configurar o TCS para o tronco do SORVO (se exija o atendimento do SORVO ao TCS
dos VC)

Note quando TMS for usado para a conferência da programação com gravação nesse
SORVO URI do caso não será usado e para exigir H323 ID ou E.164 a ser configurados na
gravação aliás.

A fim configurar o SORVO no TCS, navegue ao Gerenciamento > à configuração > ao ajuste do
local 

Permita o tronco do SORVO na configuração TCS de receber ao mesmo tempo o
atendimento múltiplo da gravação dos VC.

1.

No endereço do servidor configurar o endereço do SORVO.2.
Selecione o protocolo de transporte apropriado.3.

Passo 2: Configurar o TCS para H323 no modo do gateway 

A fim configurar o porteiro de H323 no TCS, navegue ao Gerenciamento > à configuração > ao
ajuste do local 



Por exemplo. nesta configuração de laboratório o TCS é configurado com prefixo 62 de H323,
usará todo o H323 URI e E164 começa com 62. Cofnfigure este prefixo conforme sua exigência
do dial plan.

 Permita o porteiro com os VC pela verificação permitida “porteiro”.1.
Configurar o endereço do porteiro como seu server VC.2.
Configure exige H323 ID ou E.164 ou ambos conforme a exigência.3.
Mude o registro ao modo do gateway para gravar ao mesmo tempo a chamada múltipla
conforme a licença instalada no TCS.

4.

Para verificar o outro parâmetro para ver se há a configuração consulte o guia do guia TCS 6.0
Admin TCS admin

Verificar

Use esta seção a fim confirmar que sua configuração trabalha corretamente

Passo 1: A zona vizinha é ascendente e é executado entre VC e TCS

/content/en/us/td/docs/telepresence/tcs/6_0/administration/guide/tcs_6_0.pdf
/content/en/us/td/docs/telepresence/tcs/6_0/administration/guide/tcs_6_0.pdf
/content/en/us/td/docs/telepresence/tcs/6_0/administration/guide/tcs_6_0.pdf


Este instantâneo ajuda a confirmar que os VC têm a zona vizinha ativa com TCS.

 Passo 2: O TCS mostra o Active do porteiro de H323

Este instantâneo ajuda a verificar que o TCS está conectado ativamente aos VC para H323

Passo 3: Active do tronco do SORVO das mostras TCS

Este instantâneo ajuda a confirmar o SORVO TCS é ativo com VC e a aprontar-se para receber o
atendimento dos VC.

Troubleshooting

Não há nenhuma informação de Troubleshooting específica para esta configuração.
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