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Introdução

Este documento descreve a paginação IP de Cisco e a funcionalidade da notificação da
emergência. CUCM integra com o server da paginação de InformaCast a fim fornecer esta
funcionalidade.

Contribuído por Alejandra Gonzalez Romero, engenheiro de TAC da Cisco, editado por Gurpreet
Kukreja

Pré-requisitos

  

Requisitos

 CUCM 11.5.3SU3/ 12.0 

 InformaCast 12.0.1

 Para o botão de pânico, os telefones devem ter o seletor da velocidade atribuído.



O server da paginação de InformaCast deve ser instalado com os ÓVULOS.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada na versão de software e hardware alistada na seção
das exigências.

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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Informações de Apoio

Desde que o server da paginação de InformaCast é executado em um aplicativo separado
(máquina virtual), a configuração manual é precisada em ambos os aplicativos: Paginação CUCM
e de InformaCast.

CUCM 12.0 automatiza o abastecimento da notificação da emergência através de um assistente
em CUCM para a configuração inicial.

Visão geral de características

Navegue à interface do utilizador do ccmadmin (UI) > recursos avançados >
paginação das notificações da emergência

O ccmadmin UI fornece um link a fim executar as notificações da emergência que
paginam o assistente.



O um assistente do tempo automatiza a configuração em CUCM e no server de InformaCast.
 Uma vez que o assistente termina, CUCM e InformaCast podem ser alterados se alguma
mudança é necessidade ele.

Os dois recursos principais que são configurados com o assistente da paginação são o botão de
pânico que alertam e a alerta da chamada de emergência.

Alerta do botão de pânico

Um seletor da velocidade é criado no chamador phone/s.  O seletor da velocidade envia o
atendimento para o server de InformaCast usando um tronco do SORVO.  O telefone de origem
ouve um áudio do server do informacast.   Então o server de InformaCast envia uma notificação
gravada do áudio (Multicast) e do texto para os telefones de destino.

Alerta da chamada de emergência

CallAware para InformaCast monitora os atendimentos no Gerenciador de Comunicações.
 Quando você chamar um número que CallAware estivesse configurado para monitorar (por
exemplo 911), o software da gravação do atendimento provoca um texto/notificação maciça audio
para todo o dispositivo apoiado de InformaCast (Telefones IP, oradores analog/IP, desktops, etc.).
 Os telefones recebem um áudio predefinido.  Por exemplo, a “extensão 1234 discou 911 em
10/11/17 de 2:34pm" lá é igualmente uma opção a fim gravar o córrego RTP mas aquela não é
permitida pelo assistente em CUCM.

Quando o assistente em CUCM é executado, selecione uma rota padrão.  A rota padrão contém o
número que CallAware monitora.



  

Configuração
Execute o assistente das notificações da emergência e incorpore a informação pedida.

Etapa 1. Antes execute o assistente, instalam InformaCast 12.0 com o molde dos ÓVULOS

Etapa 2. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do server de InformaCast, de username (Admin) e da senha.  



O seguimento acontece no fundo:

CUCM

 1. Ative o serviço SNMP (cada nó no conjunto)

 2. configurar a série de comunidade snmp como a versão 3 - InformaCast

 3. Ative o serviço do gerenciador de CTI (3 Nós ou menos)

 4. criam a região nova - ICVA

 5. criam o grupo de rotas novo - ICVA_RG

 6. criam o pool de dispositivos novo - ICVA

 7. criam o tronco do SORVO - InformaCast

 8. Crie a lista ICVA_RG do grupo de rotas/rota, ICVA_RL

 9. crie o papel - AXL

 10. crie o usuário do aplicativo - InformaCast

InformaCast

 1. Crie o conjunto CUCM

 2. Refresque grupos destinatários

 3. Ajuste o acesso do SORVO e negue todos os IP, e permita apenas o CUCM IP



 4. Permita o SORVO para o atendimento

- Configurar um botão de pânico

 1. Selecione a mensagem PRE-gravada para o botão de pânico.  No assistente há somente uma opção para a mensagem PRE-gravada isso    

    contém o áudio e o mensagem de texto que é enviado para os telefones.  A mensagem pode ser mudada mais tarde no server de InformaCast.

 2. Entre no número de discagem da velocidade para os telefones do alvo.  Quando esse seletor da velocidade é pressionado, a paginação está ativada.

 3. Selecione a separação da rota que é aplicada na rota padrão que envia o atendimento para o informacast.

 4. Selecione os telefones que contém o seletor da velocidade (botão de pânico).

 5. Ajuste o andselect das regras os telefones que recebe a paginação.  Isto telefona é adicionado no grupo destinatário em InformaCast.

- Configurar a alerta da chamada de emergência de CallAware

 1. Selecione a mensagem PRE-gravada para a chamada de emergência de CallAware.

 2. Selecione a rota Pattern/s com o número que CallAware monitora.  

 3. Ajuste as regras e selecione os telefones que recebe a paginação.   Quando o atendimento estas rotas padrão uma notificação for gerado e enviado por
InformaCast para os telefones que combinam as regras.



Verificar

- Para a imprensa da característica do botão de pânico o seletor da velocidade criado no telefone.
   Os telefones selecionados como o destino (com as regras do teste) devem jogar o áudio
através do orador.

- Para a notificação de CallAware, chame a rota padrão que foi selecionada e os telefones
selecionados como o destino devem receber um prompt de áudio que indique que dispositivo fez
o atendimento.

Troubleshooting

Se há não audio mas o orador obtém ativado no telefone, esta é provavelmente uma edição do
Multicast na rede.  Mas toda a configuração em CUCM e em Informacast se fino.

O tac Cisco pesquisa defeitos somente a peça do assistente para a característica da notificação
de Emergeny em CCM 12.x

Se por qualquer razão o assistente da notificação da emergência falha, e você precisa do
restaurar para começar outra vez a configuração, nós podemos fazer como seguimos: 

1. Suprima de toda a configuração do informacast que foi criada em CUCM:  Região, pool de
dispositivos, tronco do SORVO, rota padrão, usuário do aplicativo e série de comunidade snmp.

2. Suprima da tabela das entradas de Informacast a partir do zero para permitir que o assistente
seja tornado a colocar em funcionamento.



Nota: {Seja cuidadoso suprimindo da informação da tabela do risco desde que é uma GOTA
que contenha a informação do dispositivo, a especificação do parâmetro de serviço,
resultados da dependência, etc. específicos. Alguns registros são provisórios, alguma
necessidade de persistir.  Satisfaça assim seja cauteloso ao suprimir das entradas dela,
asseguram “ONDE” a cláusula na indicação da supressão está correta.    ONDE a cláusula
deve referir a supressão da informação no assistente.}

 - Antes do supressão, verifique quantos registros existem para o assistente de
EmergencyNotification.

     

admin: run sql select * from scratch where name like ‘wiz%informacast%’

- Suprima do informacation do assistente do informacast da tabela do risco.  Não esqueça onde
indicação

     

admin: run sql delete from scratch where name like ‘wiz%informacast%’
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