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Introdução

Este artigo descreve como configurar o seletor através da característica (DVO-R) Escritório-
reversa no gerente e no Cisco Jabber para Android das comunicações unificadas de Cisco ou do
iPhone para trabalhar através do móbil e do Acesso remoto de Cisco Expressway. 

Pré-requisitos

Requisitos

Gerente das comunicações unificadas de Cisco 11.0(1a) SU1 (ou mais tarde)●

Cisco Jabber para Android ou Cisco Jabber para iPhone 11.1 (ou mais tarde)●

Cisco Expressway X8.7●

Componentes Utilizados



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

Gerente das comunicações unificadas de Cisco 11.0(1a) SU1 (ou mais tarde)●

Cisco Jabber para Android ou Cisco Jabber para iPhone 11.1 (ou mais tarde)●

Cisco Expressway X8.7●

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

Estabelecer DVO-R

Para estabelecer DVO-R, você deve fazer o seguinte:

Gerente estabelecido das comunicações unificadas de Cisco para apoiar DVO-R.1.
DVO-R estabelecido para cada dispositivo.2.
Estabelecer vacância USER-controlada do correio de voz.3.
Adicionar o destino remoto (opcional).4.
Configurar ajustes do cliente do Jabber.5.

Note: Antes de configurar e de permitir DVO-R, verifique que seu Cisco Jabber o cliente
móvel pode registrar e fazer um atendimento a uma extensão da empresa sobre a conexão
de Cisco Expressway MRA.

Estabelecer o gerente das comunicações unificadas de Cisco para apoiar DVO-R

Para estabelecer o gerente das comunicações unificadas de Cisco para apoiar DVO-R, termine
as seguintes etapas:

Estabelecer um número de acesso dos recursos de empreendimento.1.
Verifique que você tem a versão de arquivo correta da BOBINA do dispositivo. Veja os
Release Note do Cisco Jabber para Android ou os Release Note do Cisco Jabber para
iPhone para a versão que você está executando.

2.

Caso necessário, faça mudanças apropriadas do Plano de discagem para permitir que o
sistema distribua atendimentos ao número de telefone móvel da identidade ao gateway de
partida. Assegure-se de que o formato do número seja apropriado para o roteamento de
chamada na linha de seu Plano de discagem.

3.

Estabelecer um número de acesso dos recursos de empreendimento

Use este procedimento para estabelecer um número de acesso dos recursos de empreendimento
(EFAN) para atendimentos do Jabber DVO-R de Cisco.

Note: Quando você chama alguém que usa DVO-R, o ID de chamada recebido pela pessoa
chamada é seu número de empresa e não o EFAN. O EFAN é usado somente como o ID de
chamada para o pé da rechamada à identidade móvel ou ao número alternativo.

//www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-android/products-release-notes-list.html
//www.cisco.com/c/en/us/support/customer-collaboration/jabber-iphone-ipad/products-release-notes-list.html


Abra a interface de administração unificada Cisco CM.1.
Selecione o roteamento de chamada > a configuração do número de acesso da mobilidade
> dos recursos de empreendimento.

2.

Seleto adicionar novo.3.
No campo de número, incorpore o EFAN. Incorpore a numerou que é original no sistema.
Para apoiar discar internacionalmente, você pode prepend este com do número \ +.

4.

No campo de descrição, incorpore uma descrição da mobilidade EFAN.5.
(Opcional) verifique a caixa de verificação do número de acesso dos recursos de
empreendimento do padrão se você quer fazer a este EFAN o padrão para este sistema.

6.

Selecione a salvaguarda.7.

Note: É igualmente possível estabelecer um perfil da mobilidade para os dispositivos do
Jabber de Cisco (opcionais se você tem configurado já um padrão EFAN). Os perfis da
mobilidade permitem que você estabeleça os ajustes DVO-R para um cliente móvel. Depois
que você estabelece um perfil da mobilidade, você pode atribui-lo a um usuário ou a um
grupo de usuários, tais como os usuários em uma região ou em um lugar. Para mais
informação, veja Cisco Jabber o desenvolvimento e o Guia de Instalação para sua
liberação.

Estabelecer DVO-R para cada dispositivo

Use os seguintes procedimentos para estabelecer DVO-R para cada dispositivo TCT ou de BOT.

Adicionar uma identidade da mobilidade ao dispositivo do modo dual associado a cada
usuário.

1.

Permita DVO-R em cada dispositivo no dispositivo do modo dual associado com cada
usuário.

2.

Se você permite o único alcance do número (opcional), verifique que trabalha. Discar a
extensão do telefone de mesa e certifique-se do número de telefone que é especificado na
identidade móvel associada soe.

3.

Adicionar a identidade da mobilidade

Note: Use este procedimento para adicionar uma identidade da mobilidade para especificar
o número do dispositivo móvel como o número de destino. Você pode especificar somente
um número quando você adiciona uma identidade da mobilidade. Se você quer especificar
um número alternativo, tal como um segundo número de telefone celular, você pode
estabelecer um destino remoto. As características da configuração da identidade da
mobilidade são idênticas àquelas da configuração do destino remoto.

Abra a interface de administração unificada Cisco CM.1.
Navegue ao dispositivo que você quer configurar como segue:
Selecione o dispositivo > o telefone.Procure pelo dispositivo do BOT ou TCT que você quer
configurar.Selecione o nome de dispositivo para abrir o indicador da configuração telefônica.

2.

Na seção associada da identidade da mobilidade, seleta adicionar uma identidade nova da
mobilidade.

3.

Incorpore o número de telefone celular como o número de destino. Você deve poder
distribuir este número a um gateway de partida. Geralmente, o número é o número E.164

4.

//www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-android/products-installation-guides-list.html


completo. Note: Se você permite DVO-R para um usuário, você deve entrar em um número
de destino para a identidade da mobilidade do usuário.
Ajuste a política do correio de voz do reverso do Seletor-através-escritório ao controle de
usuário.

5.

Verifique caixa de verificação do alcance do número da possibilidade a única.6.
Deixe a programação do anel em todo o tempo ou estabelece a programação para
chamadas de roteamento ao número móvel em horas específicas e/ou em dias específicos.

7.

Selecione a salvaguarda.8.
As descrições de diagrama abaixo a configuração exigida da identidade da mobilidade para um
dispositivo de Android.

As descrições de diagrama abaixo a configuração exigida da identidade da mobilidade para um
dispositivo do iPhone.



Permita DVO-R em cada dispositivo

Abra a interface de administração unificada Cisco CM.1.
Navegue ao dispositivo que você quer configurar como segue:
Selecione o dispositivo > o telefone.Procure pelo dispositivo do BOT ou TCT que você quer
configurar.Selecione o nome de dispositivo para abrir o indicador da configuração telefônica.

2.

Na seção de informação específica do protocolo, na lista de drop-down redistribuindo do
Calling Search Space, selecione um Calling Search Space (CSS) que possa distribuir o
atendimento ao número de chamada de volta DVO-R.

3.

Na seção específica da disposição da configuração do produto, ajuste o seletor através da
lista de drop-down do escritório ao permitido.

4.

Selecione a salvaguarda.5.
Seleto aplique a configuração.6.
Instrua o usuário assinar fora do cliente e assinar então para trás dentro outra vez para
alcançar a característica.

7.

Os dois diagramas abaixo esboçam como configurar o modo dual para um dispositivo de Android
e permitir DVO-R.



Os dois diagramas abaixo esboçam como configurar o modo dual para um dispositivo do iPhone
e permitir DVO-R.



Estabelecer o único alcance do número (opcional)

Escolha o alcance do número (SNR) permite que o número de telefone celular nativo soe quando
alguém chama o número do trabalho se:

Cisco Jabber não está disponível. Após o Jabber tornam-se disponíveis outra vez, e
conectam-se à rede corporativa, os retornos do gerente das comunicações unificadas de
Cisco a colocar chamadas VoIP um pouco do que usando o SNR.

●

O usuário seleciona a opção de chamada móvel da rede de voz.●

O usuário seleciona Autoselect a opção de chamada e o usuário é fora da rede do Wi-fi.●

Note: Quando o SNR puder aumentar a experiência do usuário, não se exige para que
DVO-R trabalhe.

Para estabelecer o SNR você deve terminar o seguinte:

Permita o único alcance do número.1.
Adicionar a identidade da mobilidade.2.
Adicionar o destino remoto (opcional).3.
Teste sua conexão.4.

Permita o único alcance do número

Use o seguinte procedimento para permitir o SNR para um utilizador final.

Abra a interface de administração unificada Cisco CM.1.
Procure por e suprima de toda a identidade existente do destino remoto ou da mobilidade
que já se estabelecer com o móbil
número de telefone como segue:
Selecione o dispositivo > o destino remoto.Procure pelo número de destino.Suprima do
número de destino.

2.

Configurar o utilizador final para o SNR como segue:3.



Selecione o gerenciamento de usuário > o utilizador final.Procure pelo utilizador
final.Selecione o usuário - identificação abrir a janela de configuração do utilizador final.Na
seção de informação da mobilidade, verifique a caixa de verificação da mobilidade da
possibilidade.Selecione a salvaguarda.
Configurar os ajustes do dispositivo para o SNR como segue:
Navegue ao dispositivo > ao telefone.Procure pelo dispositivo do BOT ou TCT que você
quer configurar.Selecione o nome de dispositivo para abrir o indicador da configuração
telefônica.Insira as seguintes informações:
Molde de Softkey: Escolha um molde da chave macia que inclua o botão da mobilidade.
Para obter informações sobre de estabelecer moldes da chave macia, refira o guia da
administração do gerenciador das comunicações unificadas de Cisco para sua liberação
(veja a seção Informação Relacionada ou o diagrama abaixo para mais informação).Usuário
da mobilidade - identificação: Selecione o usuário.Usuário do proprietário - identificação:
Selecione o usuário. O valor deve combinar o usuário da mobilidade -
identificação.Redistribuindo o Calling Search Space: Escolha um Calling Search Space
redistribuindo que distribui ao número de telefone celular.Selecione a salvaguarda.

4.

Note: Cisco Jabber permite que os usuários especifiquem um número de chamada de volta
para atendimentos DVO-R que seja diferente do número de telefone celular do dispositivo, e
os controles redistribuindo do Calling Search Space que os números de chamada de volta
são alcançáveis. Se os conjuntos de usuário - acima do número de chamada de volta DVO-
R com um número alternativo, assegure-se de que você estabeleça o Plano de discagem
distribuir atendimentos ao número alternativo.

 Os dois diagramas abaixo esboçam como terminar a configuração para um utilizador final.



Adicionar o destino remoto (opcional)

Use este procedimento para adicionar um destino remoto e para especificar um número adicional
como o número de destino. As características da configuração da identidade da mobilidade são
idênticas àquelas da configuração do destino remoto. Os destinos remotos adicionais podem ser
qualquer tipo de número de telefone, tal como números de telefone doméstico, números de sala
de conferência, ou números de telefone celular múltiplos para dispositivos móvéis adicionais.
Você pode adicionar mais de um destino remoto.

Abra a interface de administração unificada Cisco CM.1.
Navegue ao dispositivo que você quer configurar como segue:
Selecione o dispositivo > o telefone.Procure pelo dispositivo do BOT ou TCT que você quer
configurar.Selecione o nome de dispositivo para abrir o indicador da configuração telefônica.

2.

Nos destinos remotos associados secione, seleto adicionam um destino remoto novo.3.
Entre no número de telefone desejado como o número de destino. Você deve poder
distribuir o número a um gateway de partida. Geralmente, o número é o número E.164
completo.

4.

Incorpore os valores iniciais para os seguintes temporizadores do atendimento. Para mais5.



informação, veja a ajuda online no gerente das comunicações unificadas de Cisco.
Verifique caixa de verificação do alcance do número da possibilidade a única.6.
Estabelecer a programação para chamadas de roteamento ao número móvel em horas
específicas e/ou em dias específicos.

7.

Selecione a salvaguarda.8.

Estabelecer vacância USER-controlada do correio de voz

Note: Para impedir o pé da rechamada do gerente das comunicações unificadas de Cisco
que distribui a seu correio de voz — assim parando o atendimento do correio de voz que vai
completamente à pessoa que você está discando — Cisco recomenda que você ajusta sua
política do correio de voz DVO-R ao “usuário controlado”. Isto assegura-se de que você
deva gerar um tom DMTF pressionando toda a chave no teclado numérico antes que seu
atendimento possa continuar.

Caution: Ao permitir vacância USER-controlada do correio de voz, o DTMF deve com
sucesso ser propagado do portador ao gerente das comunicações unificadas de Cisco para
que os usuários façam atendimentos DVO-R.

Use este procedimento para estabelecer o gerente das comunicações unificadas de Cisco para
apoiar vacância USER-controlada do correio de voz.

Navegue à página de configuração da identidade da mobilidade (veja para adicionar uma
identidade da mobilidade).

1.

Certifique-se da política reversa do correio de voz do Seletor-através-escritório esteja
ajustada ao controle de usuário.

2.

 O diagrama abaixo mostra como permitir características DTMF-baseadas.

Configurar ajustes do cliente do Jabber de Cisco



Sob ajustes em seu cliente do Jabber de Cisco, ajuste suas opções de chamada à rede de voz
móvel (ou ao Autoselect) e ajuste um número de chamada de volta DVO-R.

O número de chamada de volta será povoado automaticamente com o número configurado como
a identidade da mobilidade dentro do gerente das comunicações unificadas de Cisco. Para DVO-
R com rechamada a um número alternativo, o número da substituição do configurado pelo usuário
é usado. O número selecionado será o número que é chamado ao fazer DVO-R chama.

As descrições de diagrama abaixo como configurar o Cisco Jabber para Android para DVO-R.

As descrições de diagrama abaixo como configurar o Cisco Jabber para iPhone para DVO-R.

Verificar



O diagrama abaixo mostra o fluxo de chamadas do cliente para DVO-R - usando a identidade da
mobilidade - uma vez que se estabeleceu corretamente no Cisco Jabber para Android.

O diagrama abaixo mostra o fluxo de chamadas do cliente para DVO-R - usando o número
alternativo - uma vez que se estabeleceu corretamente.

O diagrama abaixo mostra o fluxo de chamadas do cliente para DVO-R - usando a identidade da
mobilidade - uma vez que se estabeleceu corretamente no Cisco Jabber para iPhone.



Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.

Informações Relacionadas

Móbil de Cisco Expressway e guia de distribuição do Acesso remoto●

O tronco do SORVO de Cisco Expressway unificou o guia de distribuição CM●

Guia de distribuição da configuração básica de Cisco Expressway●

Cisco Jabber o desenvolvimento e o Guia de Instalação●

O gerente das comunicações unificadas de Cisco caracteriza e presta serviços de
manutenção ao guia

●

Projetos de rede da referência da solução do sistema da colaboração do Cisco (SRND) -
Colaboração móvel

●

//www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/expressway/config_guide/X8-5/Mobile-Remote-Access-via-Expressway-Deployment-Guide-X8-5.pdf
//www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/expressway/config_guide/X8-5/Cisco-Expressway-SIP-Trunk-to-Unified-CM-Deployment-Guide-CUCM-8-9-10-and-X8-5.pdf
//www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/expressway/config_guide/X8-5/Cisco-Expressway-Basic-Configuration-Deployment-Guide-X8-5.pdf
//www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/jabber/11_0/CJAB_BK_D657A25F_00_deployment-installation-guide-jabber-110.html
//www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html
//www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html
//www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/collab11/collab11/mobilapp.html
//www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/collab11/collab11/mobilapp.html
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