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Introdução

Este documento descreve a característica de Cisco IPMA no comedoiro do atendimento. Esta
característica permite de distribuir eficazmente os atendimentos ao gerente/assistente conforme a
exigência. Baseado no conjunto de filtro no telefone do gerente, os atendimentos podem ser
distribuídos diretamente ao gerente ou ao assistente segundo a Disponibilidade do gerente.
Alternativamente, os filtros para o gerente podem igualmente ser ajustados do telefone do
assistente, desse modo, fazendo lhe uma característica escalável.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem um conhecimento básico destes assuntos:



Pontos de rota do roteamento de chamada e da integração de telefonia e computador (CTI)●

Calling Search Space (CSS) e separações●

Configurando Telefones IP no gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM)●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

Gerente das comunicações unificadas de Cisco 9.1(2)●

Serviço do assistente do Cisco IP manager●

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

A característica de Cisco IPMA é amplamente utilizada controlar eficazmente os atendimentos ao
gerente/assistente. Fornece a Redundância reservando configurar o preliminar e os servidores de
IPMA secundários no conjunto, contudo, em um momento somente um podem ser ativos.

Esta característica em dois modos é baseada na exigência:

Modo de linha do proxy●

Modo da linha compartilhada●

Linha do proxy: A linha do assistente no telefone atua como uma linha do proxy ao gerente.
Independentemente da linha principal do assistente, você precisa de configurar uma nova linha no
telefone do assistente para cada gerente associado com ele. Isto criou a linha para cada gerente
no telefone assistente atua como uma linha do proxy. Cisco IPMA usa estas linhas do proxy para
atender aos atendimentos para o gerente do telefone do assistente.

O ponto de rota CTI deve ter o mesmo número de diretório (DN) que aquele do gerente ou do
superset dele.

●

O ponto de rota CTI e o assistente DN devem ser alcançáveis por todos os telefones e entre
si também. Contudo, o DN do gerente deve somente ser alcançável do ponto de rota CTI e
do assistente DN.

●

Este ponto de rota CTI precisa de ser configurado em parâmetros de serviço IPMA que o
associa este serviço. Uma vez que associados, todos os atendimentos ao telefone do gerente
baterão o ponto de rota CTI desde que é acessível por todos os telefones e baseado em
parâmetros IPMA o serviço distribuirá os atendimentos ao assistente/gerente.

●

O ponto de rota CTI deve ser configurado para a característica do Call Forward No Answer ao
gerente/telefone assistente de modo a para não deixar cair para baixo no atendimento em
caso de IPMA down/CTI.

●

Linha compartilhada: Neste modo, o número de linha nos telefones do gerente e do assistente é
mesmo. Quando um atendimento vem ao gerente, soa o telefone do assistente ao mesmo tempo.
O gerente ou o assistente podem escolher o telefone conforme a exigência. Se o gerente não
quer tomar anymore os atendimentos e os want assistentes para atender a todos os
atendimentos, precisa de permitir não perturba a opção (DND) da característica IPMA.



Configurar

Estão aqui as tarefas de pré-configuração:

Telefones IP do registro dois no gerenciador de chamada. (Neste caso Cisco 7975 & Cisco
7965)

1.

Crie um assistente do utilizador final e associe este usuário com o telefone do assistente e
vice-versa. (Neste caso é Cisco 7975: 00083031ED49)

2.

Crie um gerente do utilizador final e associe este usuário com o telefone do gerente e vice-
versa. (Neste caso é Cisco 7965: F02929E2D831)

3.

 Etapas para configurar o IPMA:

Crie um serviço para o IPMA.1.
Separações e Calling Search Space.2.
Configurar o telefone assistente.3.
Configurar o telefone de gerenciador.4.
Configurar o utilizador final do gerente.5.
Configurar o utilizador final assistente.6.
Configurar o ponto de rota CTI.7.
Configurar o parâmetro de serviço IPMA.8.
Cisco unificou o console do Manager Assistant (MA) de uma comunicação (opcional)9.

Etapa 1. Crie um serviço para o IPMA

Entre à Web GUI da administração CUCM.1.
Navegue ao dispositivo > aos ajustes > aos serviços de telefone do dispositivo.2.
Adicionar um serviço novo e nomeie-o como o IPMA.3.
No serviço URL forneça a seguinte URL: (CUCM - Gerenciador de chamada).
http://<CUCM-
IP>:8080/ma/servlet/MAService?cmd=doPhoneService&Name=#DEVICENAME#

4.

Verifique o parâmetro da possibilidade e clique a salvaguarda.5.

https://10.127.227.117/ccmadmin/gendeviceEdit.do?key=d8eea220-0d3c-4c8c-b4b7-0507dc3a7d37
https://10.127.227.117/ccmadmin/gendeviceEdit.do?key=7a20df39-1fd9-4d0d-80d5-19c05eab7ceb


Etapa 2. Separações e Calling Search Space

Início de uma sessão à Web GUI da administração CUCM.1.
Navegue ao roteamento de chamada > à classe de controle > de separação.2.
Crie duas separações: ptmanager e ptinternal.3.
Navegue ao roteamento de chamada > à classe de controle > de Calling Search Space.4.
Crie dois CSS, cssmanager: (ptmanager+ptinternal) e cssdefault: (ptinternal).5.

Etapa 3. Configurar o telefone assistente

Entre à Web GUI da administração CUCM.1.
Navegue à página do dispositivo > do telefone > da configuração telefônica (telefone
assistente).

2.

Selecione o molde da chave macia ao assistente padrão.3.
Crie uma nova linha como um DN principal do assistente no ptinternal da separação e no
CSS como o cssdefault.

4.

Crie uma nova linha que atue como uma linha do proxy para o gerente no ptinternal da
separação e no CSS como o cssmanager.

5.



Navegue aos links > a subscritor/serviços relacionados de Unsubscriber e subscreva o
serviço IPMA para este telefone.

6.



Etapa 4. Configurar o telefone de gerenciador

Entre à Web GUI da administração CUCM.1.
Navegue à página do dispositivo > do telefone > da configuração telefônica (telefone de
gerenciador).

2.

Selecione o molde da chave macia ao gerente padrão.3.
Crie uma nova linha como um DN principal do gerente no ptmanager da separação e o CSS
como o cssmanager.

4.

Navegue aos links > a subscritor/serviços relacionados de Unsubscriber e subscreva o
serviço IPMA para este telefone.

5.

Etapa 5. Configurar o utilizador final do gerente

Entre à Web GUI da administração CUCM.1.
Navegue ao gerenciamento de usuário > ao utilizador final.2.
Crie um gerente do novo usuário com as credenciais e os detalhes apropriados.3.
Associe o telefone de gerenciador a este usuário da aba da associação de dispositivos.4.

Verifique o controle reservar do dispositivo da caixa de verificação de CTI e
Assisgn/seleciona a extensão primária do gerente segundo as indicações desta imagem.

5.



Navegue à parte inferior da página e seleto adicionar ao grupo do controle de acesso e
atribua todos os papéis CTI aqui conforme a exigência.

6.

Navegue à seção > à configuração de gerenciador relacionadas dos links > vão7.
Desmarcar a caixa de verificação da configuração automática e selecione o nome de
dispositivo telefônico para o gerente.

8.

Escolha o assistente que você quer associar com este gerente. (Você pode associar mais de
um assistente se necessário)

9.

Escolha as linhas que você precisa de ser controlado pelo serviço IPMA sobre o CTI e clica
a salvaguarda.

10.



Navegue à página do dispositivo do telefone de gerenciador e associe o usuário do gerente
aqui.

11.

Etapa 6. Configurar o utilizador final assistente

Entre à Web GUI da administração CUCM.1.
Navegue ao gerenciamento de usuário > ao utilizador final.2.
Crie um assistente do novo usuário com as credenciais e os detalhes apropriados.3.
Associe o telefone assistente a este usuário da aba da associação de dispositivos.4.
Verifique o controle reservar do dispositivo da caixa de verificação de CTI e5.



atribua/selecione a extensão primária do assistente.
Navegue à parte inferior da página e seleto adicionar ao grupo do controle de acesso e
atribua todos os papéis CTI aqui conforme a exigência.

6.

Navegue à seção relacionada dos links > a configuração assistente > vão.7.
Desmarcar a caixa para a configuração automática e selecione o nome de dispositivo
telefônico para o assistente.

8.

Na caixa do gerente do associado, todos os gerentes com quem este assistente era
associado, são alistados para fora.

9.

Na associação do gerente à linha assistente, escolha toda a linha disponível do assistente
que você quer associar com o qualquer gerente particular. Escolha o nome do gerente para
esta linha que você quer associar. Escolha o número de linha do gerente que você quer
associar com a linha disponível de assistente. Salvar.

10.



Etapa 7. Configurar o ponto de rota CTI

Entre à Web GUI da administração CUCM.1.
Navegue ao > Add do dispositivo > do ponto de rota CTI novo.2.
Forneça todo o nome e detalhes como necessário.3.
Adicionar um DN novo a este ponto de rota CTI que deve combinar o DN do gerente. Em
caso de mais de um gerente, o DN deve ser tal que combina os DN de todos os gerentes
(tais como 50XX que usa caracteres wildcard).

4.



Atribua a separação como o ptinternal a ele e ao CSS porque cssmanager como deve ser
alcançável a todo o gerente DN.

5.

Etapa 8. Configurar o parâmetro de serviço IPMA

Entre à Web GUI da administração CUCM.1.
Navegue ao sistema > aos parâmetros de serviço.2.
Selecione o server > o assistente do Cisco IP manager do gerenciador de chamada.3.
Ajuste o gerenciador de CTI preliminar e o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco4.



ICM NT preliminar do servidor de IPMA.
Ajuste o nome do ponto de rota que está sendo usado para o IPMA5.
Descanse todos os parâmetros que você pode manter o padrão e conforme a configuração
feita no conjunto.

6.

Se você configurou mais os servidores de IPMA de um no conjunto, especifique o serviço do
servidor de IPMA que você quer usar como preliminar sobre no serviço de telefone

7.



preliminar e em outro de Cisco IPMA como secundário. Para o IPMA, o servidor local pode
ser configurado como o CTI Server (recomendado).

Etapa 9. Cisco unificou o console do Manager Assistant (MA) de uma comunicação

Este é um aplicativo projetado como uns recursos adicionais ao assistente que os permite de usar
todos os recursos de telefone assistentes com o aplicativo (console assistente). O telefone
assistente completo é controlado através do console do assistente CUCM. O assistente pode
instalar o console assistente, um aplicativo de java do servidor cliente, em um PC que execute o
Windows 2000, o Windows XP, o Windows Vista ou o Windows 7. O console assistente conecta
ao serviço CUCM (IPMA) para o início de uma sessão e os serviços de diretório. Os consoles
assistentes múltiplos podem conectar a um único serviço CUCM IPMA.

Para transferir este aplicativo:

Log na Web GUI da administração CUCM.1.
Navegue ao aplicativo > aos encaixes > ao console assistente unificado Cisco CM
(transferência).

2.

Uma vez que instalada, a relação após configurações olha segundo as indicações desta imagem.



Um recurso adicional que você pode usar exclusivamente através do console assistente é
filtração inclusiva/exclusiva dos atendimentos. Quando a filtração inclusiva é permitida e modo do
filtro está ajustado a SOBRE, o gerente pode ainda receber os atendimentos dos números que
combinam os testes padrões nesta configuração. Quando a filtração do exclusive é permitida, o
filtro DE LIGAR/DESLIGAR não faria nenhuma diferença, contudo, o gerente não receberia os
atendimentos dos números que combinam os testes padrões nesta configuração.

Para configurar estes filtros:

Início de uma sessão ao console do assistente CUCM.1.
Navegue a meus gerentes > gerente (você quer configurar) > configuração.2.

Crie os testes padrões aqui conforme a exigência segundo as indicações desta imagem.3.



Note: Esta configuração ilustrada é para as funções básicas IPMA. Baseado na exigência,
os seletores da velocidade, o intercomunicador e as linhas adicionais podem ser
adicionados ao gerente/telefones assistentes.

Diagrama de Rede

Esta imagem ilustra o fluxograma básico completo para o trabalho do IPMA.

Se o modo do limador é ajustado ao Exclusive, todos os atendimentos estão desviados ao
alvo do desvio independentemente do filtro DE LIGAR/DESLIGAR.

1.



Se o modo do limador é ajustado a inclusivo, todos os atendimentos estão filtrados ao
gerente/assistente baseados em DE LIGAR/DESLIGAR independentemente do desvio DE
LIGAR/DESLIGAR.

2.

Se não perturbe a opção está girada em, com base nos ajustes que do filtro os atendimentos
podem ainda ser desviados ao gerente, contudo, o telefone não soaria. Somente os alertas
visuais com informação de chamada são visíveis no telefone do gerente.

3.



Conforme o projeto, se o telefone era Failover ao servidor secundário, não iria para trás ao
preliminar outra vez mesmo se se torna ativo, até o secundário está para baixo.

4.

Se caso que o serviço IPMA está para baixo, o Call Forward No Answer (CFNA) pode ser
configurado para o DN do gerente para evitar deixar cair dos atendimentos e os manter ir.

5.

Os pontos de rota CTI não são precisados ao usar o IPMA no modo da linha compartilhada.6.

Verificar

Verifique se o serviço IPMA é acessível dos telefones do gerente e do assistente.1.

Os ícones IPMA (indicador assistente do relógio) e as teclas de software devem aparecer
nos telefones de gerenciador.

2.

Verifique se o atendimento obtém roteado ao telefone assistente quando o DN do gerente
estiver discado e o limador estiver ajustado a SOBRE.

3.

Instale o console unificado Cisco e o início de uma sessão do Manager Assistant (MA) de
uma comunicação como o assistente aqui. Tente ajustar o filtro e o roteamento de chamada
IPMA para verificar se trabalha muito bem.

4.

Desligue o serviço IPMA no servidor primário para verificar se o Failover IPMA trabalha
como esperado. (Mesmo se o serviço Cisco Tomcat está para baixo no server, o IPMA
Failover)

5.

Troubleshooting

Apoio do telefone IP para o IPMA

Para começar com, é essencial verificar e verificar no que todos os protocolos o telefone IP
apoiam a característica IPMA.

Início de uma sessão a Cisco unificado relatando a página.1.
Navegue aos relatórios do sistema > lista unificada dos recursos de telefone CM2.
Clique o hiperlink unificado da lista dos recursos de telefone CM sob o nome do relatório
para navegar para perguntar a página.

3.

Selecione o modelo do telefone IP na lista do produto e a característica como o IPMA. por
exemplo, se o telefone IP apoia esta característica para o protocolo do SORVO então a
saída seria indicada segundo as indicações desta imagem.

4.



Outro todas as fileiras estarão vazias na tabela se o telefone não apoia o IPMA em nenhum
protocolo.

Pontos de verificação comuns a pesquisar defeitos

Se recebendo qualquer tipo dos erros de HTTP no telefone ao alcançar o serviço IPMA,
verifique novamente por favor o telefone URL configurado na configuração do serviço de
telefone em CUCM. Está aqui a URL genérica:
http://<CUCM-Server-
IP>:8080/ma/servlet/MAService?cmd=doPhoneService&Name=#DEVICENAME#

●

Verifique o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT exato dos server
preliminares e secundários IPMA/CTI na lista de parâmetro de serviço de todos os server. (A
configuração incorreta pôde conduzir ao ponto de rota CTI que remove registro
frequentemente ou os ícones IPMA que estão sendo desaparecidos nos telefones)

●

Cruz-verifique se todo o gerente/telefones assistentes subscreveu ao serviço IPMA.●

Para algum tipo das edições que elevaram depois que qualquer tipo da mudança na
configuração IPMA, bom praticar é reiniciar estes serviços:
               - Cisco IPMA

●



              - Cisco Tomcat
              - CTIManager de Cisco
Para todas as questões de rede relacionadas para o IPMA, mova à revelia atribuído para uma
comunicação do servidor de IPMA é 2912. Verify é esta é permitida em todos os dispositivos
CUCM no meio e no telefone IP.

●

Ao usar o modo da linha compartilhada, a opção das linhas compartilhadas dos usos deve
ser verificada dentro a configuração de gerenciador.

●

Se a edição ainda persiste, satisfaça recolhem os traços abaixo da ferramenta do
monitoramento em tempo real (RTMT) e abrem um caso de TAC com eles anexou:
Cisco IPMA
CTIManager de Cisco
Cisco CallManager
Cisco Tomcat
(Se certifique por favor de você fornecer o usuário, detalhes do telefone IP e do conjunto
eles)

●

Bug da Cisco comum ID

CSCtg21509 & CSCup52338: Erro não encontrado do arquivo IPMA nos Telefones IP.
(Reconfigure o gerente/configuração assistente)

CSCuq44874, CSCud90278 & CSCud11654: As edições do Failover IPMA, se preliminar vão não
ele não fazem reserva a secundário.

CSCte60089: Erro não encontrado do host IPMA nos Telefones IP.

CSCun74352: Vulnerabilidade IPMA (que poderia permitir um não-autenticado, atacante
remoto para alcançar a informação sensível no dispositivo afetado)

Links relacionados

Manager Assistant (MA) das comunicações unificadas de Cisco com linha apoio do proxy

Manager Assistant (MA) das comunicações unificadas de Cisco com apoio da linha compartilhada

Troubleshooting comum IPMA

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCtg21509
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCup52338
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuq44874
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCud90278
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCud11654
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCte60089
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCun74352
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/10_0_1/ccmfeat/CUCM_BK_F3AC1C0F_00_cucm-features-services-guide-100/CUCM_BK_F3AC1C0F_00_cucm-features-services-guide-100_chapter_01011.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/10_0_1/ccmfeat/CUCM_BK_F3AC1C0F_00_cucm-features-services-guide-100/CUCM_BK_F3AC1C0F_00_cucm-features-services-guide-100_chapter_01100.html
//www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/voice-unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/41984-ipma-routing.html
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