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Este artigo se refere aos produtos Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU
MSE 8420, Cisco TelePresence MCU 4505 e Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

P. Como configuro uma MCU Codian para enviar e receber chamadas SIP com o
Cisco Unified Communications Manager 6?

R. Siga estas etapas para configurar a TANDBERG Codian MCU versão 2.4 e posterior e o Cisco
Unified Communications Manager (CUCM) 6 para fazer chamadas de saída da MCU Codian e
para que ela possa conectar chamadas do CUCM 6 diretamente a conferências.

Criando um perfil no CUCM
Antes de configurar as configurações SIP no CUCM, você precisa criar um perfil SIP. O exemplo
a seguir cria um perfil usando a maioria das configurações padrão:

Faça login na interface da Web do CUCM.1.
Vá para Device > Device Settings > SIP Profile e clique em Add New.2.
Insira um nome para esse perfil (por exemplo, Perfil SIP padrão).3.
Click Save.4.

Adicionando uma conta de usuário no CUCM
Vá para Gerenciamento de usuário > Usuário final e clique em Adicionar novo.1.
Digite a ID do usuário, por exemplo, 6000.2.
Insira uma senha e um PIN para esta conta.3.
Para o sobrenome, insira MCU.4.
Click Save.5.

Adicionando a MCU como um dispositivo de telefone
O CUCM 6 trata cada dispositivo como uma linha telefônica, incluindo a MCU.

Vá para Device > Phone e clique em Add New.1.



Em Tipo de telefone, selecione Dispositivo SIP de terceiros (Avançado) e clique em Avançar.2.
Para o endereço MAC, não use o endereço MAC da porta A da MCU: em vez disso, use o
ramal precedido por tantos zeros quanto necessário para elevar o comprimento total para 12
dígitos, por exemplo, 000000006000.

3.

Para Descrição, o CUCM 6 insere automaticamente as letras SEP mais o endereço MAC
inserido. Aceite este padrão.

4.

Para o pool de dispositivos, selecione Padrão.5.
Para Modelo de tecla do telefone, selecione Dispositivo SIP de terceiros (Avançado).6.
Em ID de usuário proprietário, selecione o usuário criado anteriormente.7.
Na seção Protocol specific information (Informações específicas do protocolo), para Device
Security Profile (Perfil de segurança do dispositivo), selecione Third-party SIP Device
Advanced (Avançado dispositivo SIP de terceiros)

8.

Para Perfil SIP, selecione Perfil SIP padrão.9.
Para o usuário Digest, digite a ID do usuário, por exemplo, 6000:10.
Click Save.11.
Na seção de informações de Associação, clique em Line [1] - Add a new DN
link.Observação: Para registrar uma conferência MCU, você pode criar outra ID de usuário.
Atribua essa ID a uma linha diferente (isto é, repita as instruções na seção anterior e, em
seguida, as desta seção, mas na etapa 11, clique no link "Linha 2"). Em seguida, use-o
como a ID da conferência na MCU. O CUCM permite atribuir até oito Números de Diretório
(DNs). Como alternativa, você pode criar um tronco SIP no CUCM para a MCU se precisar
de mais oito IDs de conferência, conforme explicado mais adiante neste artigo.

12.

Para Número do diretório, insira a ID do usuário (6000 neste exemplo).13.
Clique em Salvar e, em seguida, clique em Redefinir.14.

Registrando a MCU Codian com o CUCM
Faça login na MCU e vá para Settings > SIP.1.
Para configurações do registrador SIP, selecione Registrar MCU apenas ou Permitir registro
de conferência (se você adicionou IDs de usuário adicionais).

2.

Para o endereço do registrador SIP, insira o endereço IP do CUCM.3.
Para o tipo de registro SIP, selecione SIP padrão.4.
Para Nome de usuário, digite a ID do usuário (6000 no nosso exemplo).5.
Insira a senha fornecida anteriormente para esta ID de usuário.6.
Para transporte de saída, selecione UDP ou TCP.7.
Clique em Aplicar alterações.8.

Adicionar um participante a uma conferência
Para ligar para um participante de uma conferência, siga estas etapas. Neste exemplo, o endpoint
do participante é registrado no CUCM com um ID de usuário 6003.

Na MCU, vá para Conferências, selecione a conferência e clique em Adicionar participante.1.
Para Endereço, digite 6003.2.
Para protocolo de chamada, selecione SIP.3.
Selecione Usar registro SIP.4.
Clique em Call endpoint.5.

Além disso, qualquer endpoint registrado pode discar para o atendimento automático da MCU
ligando para a ID do usuário com a qual a MCU está registrada - 6000 neste exemplo.



Após concluir estas etapas:

Você pode fazer chamadas SIP de saída da MCU Codian para clientes SIP registrados com o
mesmo CUCM

●

Os clientes registrados no CUCM podem discar para o atendimento automático da MCU
Codian ou diretamente para uma conferência se o usuário adicional tiver sido criado para a
conferência

●

Criando um tronco SIP no CUCM para a MCU
Um tronco SIP instrui o CUCM a enviar qualquer chamada que comece com um determinado
prefixo ao endereço IP da MCU. Nesse caso, a MCU não precisa se registrar no CUCM, mas
aceita todas as chamadas que o CUCM. Portanto, você pode acessar qualquer conferência na
MCU sem registrar cada uma individualmente, desde que sua ID comece com o prefixo correto.
Siga as instruções nesta seção. (Sem um tronco SIP, você precisa configurar um usuário para
que a MCU se registre para acessar o atendimento automático mais um usuário para cada
conferência que deseja registrar, conforme descrito anteriormente.)

Nota: Depois que a MCU é adicionada como um tronco SIP, o CUCM não aceita mais o registro
da MCU. Portanto, você ainda precisa manter a configuração SIP da MCU, mas selecionar Sem
registro.

Faça login na MCU e vá para Settings > SIP.1.
Para configurações do registrador SIP, selecione Sem registro.2.
Para o endereço do registrador SIP, insira o endereço IP do CUCM.3.
Para o tipo de registro SIP, selecione SIP padrão.4.
Para Nome de usuário, digite a ID do usuário (6000 no nosso exemplo).5.
Insira a senha fornecida anteriormente para esta ID de usuário.6.
Para transporte de saída, selecione UDP ou TCP.7.
Clique em Aplicar alterações.8.

No CUCM:

Um tronco SIP no CUCM requer um ponto de terminação de mídia. Verifique se há um
acessando Service > Media Resources > Media Termination Point. Em seguida, deixe o
campo de pesquisa em branco e clique em Find para verificar se um Media Termination
Point foi encontrado.

1.

Se for encontrado, vá para a próxima seção. Se não houver Media Termination Point, vá
para a página da Web CUCM Serviceability.

2.

Marque a caixa de seleção Cisco IP Voice Media Streaming App e, no menu Tools,
selecione Service Ativation.

3.

Criando um perfil de segurança SIP para o tronco
No CUCM:

Vá para System > Security Profile > SIP Trunk Security Profile e clique em Add New.1.
Para o tipo de transporte de saída, selecione UDP ou TCP.2.
Insira um nome para o perfil de segurança, por exemplo SIPTrunkToMCU, e clique em
Salvar.

3.

Adicionar um tronco usando o perfil de segurança SIP recém-criado
Vá para Device > Trunk e clique em Add New.1.



   

Para Tipo de tronco, selecione Tronco SIP e clique em Avançar.2.
Em Nome do dispositivo, insira um nome. O nome do dispositivo é usado somente
internamente no CUCM para que possa ser qualquer coisa que você quiser.

3.

Em Descrição, insira uma descrição que o lembrará da finalidade deste tronco.4.
Para o pool de dispositivos, selecione Padrão.5.
Na seção de informações SIP, para Perfil de segurança de tronco SIP, selecione
SIPTrunkToMCU criado anteriormente.

6.

Para o método de sinalização DTMF, selecione RFC 2833.7.
Para o endereço de destino, adicione o endereço IP da MCU e para a porta digite 5060.8.
Modifique quaisquer outras configurações conforme necessário para a instalação do CUCM.9.

Clique em Salvar e, em seguida, clique em Redefinir.10.

Criando um padrão de rota
Adicione padrões de rota no CUCM para chamadas proxy para a MCU Codian usando o tronco
SIP que você acabou de criar. Neste exemplo, configuramos o CUCM para rotear chamadas
recebidas com o prefixo 21xx para a MCU.

Vá para Roteamento de chamada > Rota/busca > Padrão de rota e clique em Adicionar
novo.

1.

Insira o padrão de rota 21XX.2.
Na lista Gateway/Route, selecione o nome do tronco que acabou de criar.3.
Click Save.4.

Configurando a ID de conferência para atender as chamadas do CUCM
Na MCU, vá para Conferências e selecione a conferência que você configurou
anteriormente.

1.

Clique em Configuração.2.
Para ID numérico, digite o número dentro do intervalo do padrão de rota. O exemplo de
padrão de rota era 21xx, portanto, você poderia usar qualquer número de quatro dígitos
começando com 21, por exemplo, 2101.

3.

Clique em Atualizar conferência.4.
A MCU agora está pronta para atender chamadas para 2101 e conectará o endpoint de chamada
diretamente à conferência que chamou.
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