Meu Plano de discagem usa um VCS como um
mestre/gatekeeper de diretório para distribuir
atendimentos dentro de minha rede. Que tipo de
atendimento licencia este VCS precisa?
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Introdução
Este artigo relaciona-se ao server de comunicação de vídeo Expressway do Cisco TelePresence.

Q. Meu Plano de discagem usa um VCS como um mestre/gatekeeper de diretório
para distribuir atendimentos dentro de minha rede. Que tipo de atendimento licencia
este VCS precisa?
A. Nosso desenvolvimento recomendado é para que seu VCS do diretório seja um controle do
VCS que reside dentro do Firewall, conectado a um server do traversal fora do Firewall. Nesta
configuração, o VCS do diretório não terá nenhuns valores-limite registrada a ela, e todos
sistemas restantes dentro de sua rede são-lhe conectados através das zonas.
Algum chama entre os valores-limite em sua rede interna que residem em zonas diferentes
passarão com o controle do VCS do diretório. Tais atendimentos podem usar uma licença (local)
do atendimento de NON-Traversal ou uma licença do atendimento do traversal, segundo a
natureza do atendimento.
Alguns atendimentos entre suas rede local e parte externa que o Firewall passará com o controle
do VCS do diretório e estes usarão sempre uma licença do atendimento do traversal.
Um controle do VCS vem com 100 atendimentos do traversal e chamadas local 10, assim que
você pode precisar de comprar umas licenças mais adicionais segundo o volume de
atendimentos em sua rede. Contacte seu representante TANDBERG para mais informações.
Para obter mais informações sobre do que constitui o traversal e os atendimentos de NONTraversal, consulte a seção do Subzone de Traversal do guia de administradores do VCS.
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