
Configurar a fluência de ajustes do servidor de
áudio em adaptadores do telefone do SPA100
Series 

Objetivo
 

A característica de fluência do servidor de áudio (SAS) deixa-o anexar uma fonte de áudio a
algumas das linhas e usá-la como um dispositivo de fluência da fonte de áudio.
 
O objetivo deste artigo é guiar como configurar a fluência de ajustes do servidor de áudio
para linhas de voz (linha 1 e linha 2) em adaptadores do telefone do SPA100 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• SPA100 Series
  

Versão de software
 

• 1.3.2 (014)
  

Configurar ajustes SAS para linhas de voz
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de adaptador do telefone e escolha a Voz > a
linha 1/linha 2. A linha página abre:
 

 
Etapa 2. Escolha sim permitir a característica audio de fluência do SAS permitem a lista de
drop-down no campo. Quando permitida, a linha não pode ser usada para chamadas feitas;
o usuário poderá às chamadas recebidas da resposta automática e fluirá pacotes audio do
protocolo transfer do tempo real (RTP) ao chamador.
 
Etapa 3. Incorpore o intervalo em que o servidor de áudio de fluência manda a sessão
refresca pacotes, Session Initiation Protocol (SIP) no SAS DLG refresca o campo de Intvl.
Esta característica envia mensagens para determinar se a conexão ao chamador é ainda
active ou não. A escala é 0 a 255 segundos. O valor padrão é 30 segundos.
 
Etapa 4. Incorpore um nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou o endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de um dissipador RTP ao campo de entrada do
dissipador SAS RTP. Este valor é usado pela linha SAS no protocolo session description
(SDP) para responder a um mensagem INVITE de entrada de um cliente.



Nota: Se este valor é não especificado ou igual a 0, a seguir c = 0.0.0.0 e a = estarão
usados sendonly no SDP para dizer o cliente SAS para não enviar nenhum RTP a esta linha
SAS. Se um valor diferente de zero é especificado, a seguir a = o sendrecv e o cliente SAS
fluirão o áudio ao endereço dado. Se o valor é $IP, a seguir próprio endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT da linha SAS está usado no c = linha e a = sendrecv. Nesse
caso, o cliente SAS fluirá pacotes RTP à linha SAS.
 
Etapa 5. O clique submete-se para salvar os ajustes.
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