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Introdução

Este original descreve como configurar notificações do fim da conferência para reuniões no
servidor de gerenciamento do TelePresence (TMS).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco TMS●

Codec running do TelePresence do valor-limite de Cisco (TC) ou de valor-limite da
Colaboração software (CE)

●

Componentes Utilizados

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

TMS 15.x●

Valor-limite de Cisco que executa o software TC ou de CE (CE9.x)●

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.



Informações de Apoio

As notificações do fim da conferência aparecem no valor-limite segundo as indicações da
imagem:

Configurar

O parâmetro da notificação do fim da conferência é configurável. Para mostrar à mensagem
épocas múltiplas, separe os minutos com uma vírgula. Por exemplo, 1,5 indicam os minutos da
mensagem 5 e 1 minuto antes que a conferência esteja programada para terminar.

Para configurar a notificação do fim da conferência navegue TMS > ferramentas >
ajustes administrativos da configuração > da conferência e então à seção do término da
conferência segundo as indicações da imagem:

Éabaixo como este ajuste pode ser aplicado aos tipos diferentes das reuniões:

Reunião ponto a ponto (registrada de TMS, nenhuma ponte contratada).

Quando uma reunião está prevista em TMS com 2 valores-limite (nenhuma ponte), TMS manda
uma interface de programação de aplicativo (API) ao valor-limite segundo as indicações da
imagem:



Logs from Endpoint: CuilApp : User admin about to execute command

'/UserInterface/Message/Alert/Display Duration: 10 Text: Scheduled meeting ends in 1 minute. To

extend meeting call video administrator.' from 10.106.124.202.

Ao usar um TMS controlou a ponte (condutor, Cisco encontrando Server(CMS), o
TelePresence Server(TPS), media controla Unit(MCU)).

Se uma reunião é prevista através de um uso CMS os avisos do Em-vídeo da mostra sobre o ajuste

do término da conferência segundo as indicações da imagem:

Se ajustado ao Yes, os participantes remotos recebem um em-vídeo que adverte sobre o término da

conferência. Este ajuste aplica-se somente às conferências multipontos hospedadas em uma ponte.

Registre uma reunião com 2 valores-limite e inclua uma ponte em TMS segundo as indicações

da imagem:

1.

    

   

  2. Os log de eventos de TMS aparecem segundo as indicações da imagem:

   



Se esta opção é ajustada ao nenhum, o TMS envia a mensagem aos valores-limite individuais

  1. Registre uma reunião da reunião com 2 valores-limite e inclua uma ponte em TMS segundo as

indicações da imagem:

   

    

    2. O log de eventos TMS aparece segundo as indicações da imagem:

    

Reuniões do livro usando a conferência hospedada externo.

Quando você registrar uma reunião usando uma conferência hospedada externo, simplesmente um

número mínimo de características está disponível no TMS. TMS não tem o controle do registro. TMS

não termina a reunião.



 Por exemplo, registre uma reunião e use um endereço hospedado externo, reunião foi registrado

por 3 minutos, reunião começado no tempo, porém encontrando-se nunca desligado. A conferência é

executado por mais de 15 minutos.

 TMS não desliga o atendimento, assim que TMS não envia uma notificação da reunião do fim para

este tipo de reuniões segundo as indicações da imagem:

Os log de eventos TMS não indicam que o valor-limite está desligado da conferência segundo as

indicações da imagem:

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta

configuração.
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