
Configurar parâmetros do Session Initiation
Protocol (SIP) em Telefones IP do
SPA300/SPA500 Series 

Objetivo
 

O Session Initiation Protocol (SIP) é um protocolo de sinalização usado para criar, controlar
e terminar sessões em uma rede baseada IP. O SORVO é um mecanismo para o
gerenciamento de chamada. Igualmente permite o estabelecimento do lugar do
usuário, prevê a negociação da característica de modo que todos os participantes em uma
sessão possam concordar com as características a ser apoiadas entre elas, e permite
mudanças ser feito às características de uma sessão quando for em andamento.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe a configuração do parâmetro do SORVO em SPA300
e em telefone IP do SPA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Telefone IP do SPA300 Series
 
• Telefone IP do SPA500 Series
  

Configuração da chave de Linksys
 

Nota: No SPA300 ou no protocolo de sinalização real do grupo de telefone IP do SPA500
Series como o SORVO, use chaves de navegação para ir ao SORVO da administração do
dispositivo > dos ajustes > do protocolo de sinalização do Controle de chamadas.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o início de uma sessão Admin
> avançou > Voz > SORVO. A página do SORVO abre:
 



 
Etapa 2. Incorpore o número de proxys ou de gateways que podem enviar o pedido ao
server a jusante seguinte no campo dianteiro máximo. Este é o valor que indica que o
número de vezes restante o mensagem request está permitido ser encaminhado. A escala é
0 a 255. O valor inicial é 70.
 
Etapa 3. Entre no número de vezes que um convite pode ser reorientado para evitar um
loop infinito no campo máximo da reorientação. O padrão é 5.
 
Etapa 4. Entre no número máximo de épocas que um pedido pôde ser desafiado no campo 
máximo do AUTH. A escala é 0 a 255. O padrão é 2.
 
Etapa 5. Inscreva o encabeçamento do agente de usuário usado em pedidos de partida no 
campo de nome do agente de usuário do SORVO. O padrão é $VERSION. Se vazio, o
encabeçamento não é incluído.
 
Etapa 6. Inscreva o encabeçamento do server usado nas respostas às respostas de entrada
no campo de nome do server do SORVO. O padrão é $VERSION.
 
Etapa 7. Dê entrada com o nome do agente de usuário usado em um pedido do registro no 
campo de nome do agente de usuário registro do SORVO. Se não especificado, o nome de
agente de usuário do SORVO é usado para o pedido do registro.
 
Etapa 8. Dê entrada com o nome da língua preferida no SORVO aceitam o campo da 
língua para frases da razão, descrições da sessão, ou respostas do estado que são levadas
como corpos da mensagem na resposta. Se a placa, o encabeçamento não é incluída e o
server supõe que todas as línguas são aceitáveis ao cliente. O padrão está vazio.
 
Etapa 9. Entre no relé DMTF MIMICAM no relé DMTF MIMICAM o tipo campo. MIMICAR o
tipo é usado em um mensagem de informação do SORVO para sinalizar um evento DTMF.



Este parâmetro deve combinar com o provedor de serviços. O padrão é aplicativo/relé.
 
Etapa 10. Incorpore o flash do gancho MIMICAM no flash do gancho MIMICAM o tipo 
campo. MIMICAR o tipo usado em uma mensagem SIPINFO para sinalizar um evento do
flash do gancho.
 
Etapa 11. Escolha sim ou não da lista de drop-down registro do último da remoção. Se você
escolhe sim, removerá o último registro usado antes de registrar um novo se o valor é
diferente. O padrão é não.
 
Etapa 12. Escolha sim ou não da lista de drop-down do encabeçamento do estojo compacto
do uso. Se você escolhe sim, o Cisco IP Phone usa encabeçamentos compactos do
SORVO em mensagens de partida do SORVO. Se você escolhe o nenhum, os
encabeçamentos normais do SORVO do uso dos Telefones IP dos TERMAS de Cisco. O
padrão é não.
 
Etapa 13. Escolha sim ou não da lista de drop-down do nome do indicador do escape. Se
você escolhe sim, encerrará a série de nome configurada do indicador em um par de aspas
duplas para mensagens de partida do SORVO.
 
Etapa 14. Escolha sim ou não do SIP-B permite a lista de drop-down. Se você escolhe
sim, permitirá o SORVO para características do atendimento do negócio (fluxos de
chamadas de Sylantro dos apoios).
 
Etapa 15. Escolha sim ou não da lista de drop-down do pacote da conversa. Se você
escolhe sim, permitirá o apoio para o pacote da conversa de BroadSoft que deixa usuários
responder ou recomeçar a um atendimento clicando um botão em um aplicativo externo. O
padrão é não.
 
Etapa 16. Escolha sim ou não da lista de drop-down do pacote da posse. Se você escolhe
sim, permitirá o apoio para o pacote da posse de BroadSoft, que deixa usuários colocar uma
posse chamar clicando um botão em um aplicativo externo. O padrão é não.
 
Etapa 17. Escolha sim ou não da lista de drop-down do pacote da conferência. Se você
escolhe sim, permitirá o apoio para o pacote da conferência de BroadSoft que permite
usuários de começar uma audioconferência clicando um botão em um aplicativo externo. O
padrão é não.
 
Etapa 18. Escolha sim ou não da lista de drop-down da conferência da notificação. Se você
escolhe sim, os Telefones IP dos TERMAS de Cisco mandam uma NOTIFICAÇÃO
com conferência do evento ao começar uma audioconferência (com o pacote da conferência
de BroadSoft). O padrão é não.
 
Etapa 19. Escolha sim ou não da lista de drop-down da posse do atendimento do RFC 2543
. Se você escolhe sim, os Telefones IP dos TERMAS de Cisco incluem a sintaxe c=0.0.0.0
do protocolo session description (SDP) ao enviar um SORVO re-CONVIDAM a um par para
guardar o atendimento. O padrão é Yes.
 
Etapa 20. Escolha sim ou não do REG aleatório CID na lista de drop-down da repartição. Se
você escolhe sim, uso dos Telefones IP dos TERMAS de Cisco uma atendimento-
identificação aleatória diferente para o registro depois que a repartição seguinte do software.
O padrão é não.
 
Etapa 21. Escolha sim ou não de Mark TODA A lista de drop-down dos pacotes AVT. Se
você escolhe sim, todos os pacotes video audio do tom do transporte (AVT) (codificados



para a Redundância) têm o jogo do bit do marcador. O padrão é Yes.
 
Etapa 22. Entre no mais baixo número de porta de TCP que pode ser usado para sessões
do SORVO no campo mínimo da porta TCP do SORVO. O padrão é 5060.
 
Etapa 23. Entre no número de porta de TCP o mais alto que pode ser usado para sessões
do SORVO no campo máximo da porta TCP do SORVO. O padrão é 5080.
 
Etapa 24. Escolha sim ou não do árbitro do mantimento quando CONSULTE a lista de drop-
down falhada. Se você escolhe sim, os punhos do telefone imediatamente
NOTIFICAM mensagens do sipfrag.
 
Etapa 25. Escolha sim ou não do CTI permite a lista de drop-down. Se você escolhe
sim, permitirá a integração de telefonia e computador (CTI), onde um computador pode
atuar como um centro de chamadas que segura todos os tipos de comunicações entrantes e
que parte, incluindo chamadas telefônica, fax, e mensagens de texto. A relação CTI permite
um aplicativo de terceiros controlar e monitorar o estado de um Cisco IP Phone e, por
exemplo, para iniciar ou responder a um atendimento clicando um rato em um PC. O padrão
é não.
 
Nota: O CTI deve ser permitido no SPA300 Series de Cisco ou os Telefones IP do SPA500
Series de Cisco para um console de atendimento anexado de Cisco monitoram
corretamente a linha de telefone IP estado.
 
Etapa 26. Escolha o encabeçamento específico do ID de chamada da lista de drop-down do 
encabeçamento do ID de chamada. O padrão é PAID-RPID-FROM.
 
Etapa 27. Escolha o método específico SRTP da lista de drop-down do método SRTP. O
SRTP é o método a usar-se para o protocolo de transporte em tempo real seguro. O padrão
é x-sipura.
 
Etapa 28. Escolha sim ou não do alvo da posse antes CONSULTA a lista de drop-down. Se
você escolhe sim, controlará se guardar o trecho de chamada com o alvo de transferência
antes de enviar REFERE o transferee ao iniciar transferência de chamada inteiramente
atendida (onde o alvo de transferência respondeu). O padrão é não.
 
Etapa 29. Escolha sim ou não do diálogo SDP permite a lista de drop-down. Se você
escolhe sim, você obterá simplificado notifica o xml da mensagem.
 
Etapa 30. Escolha sim ou não da lista de drop-down da informação da diversão do indicador
. Se você escolhe sim, indica a informação de cabeçalho de desvio, se existe, no
mensagem INVITE. 
 
Etapa 31. O clique submete todas as mudanças para salvar os ajustes.
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