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Introdução

Este original descreve o procedimento para configurar ajustes da região no server de
comunicação de vídeo (VCS) para comunicar-se com um gerente unificado Cisco de uma
comunicação (CUCM) ou um outro VCS.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

VCS●

CUCM●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no VCS.

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.

Configurar

A fim configurar ajustes da região, siga estas etapas.

Etapa 1. O início de uma sessão ao VCS e forma um tronco.

Etapa 2. Navegue à configuração > às zonas > às zonas segundo as indicações da imagem:



Etapa 3. Selecione novo.

Etapa 4. Mude estes campos em conformidade:

Nome: {Nome de zona}

Digite: Vizinho

Modo de H.323: Desligado

Porta do SORVO: 5060 (similar ao número de porta que você deu no destino CUCM/VCS)



Transporte do SORVO: TCP ou UDP (TLS se a criptografia é apoiada por CUCM)

Etapa 5. Selecione a manutenção e ajuste a política de autenticação para tratar como autenticado e para fornecer o lugar do endereço de destino para que
você quer formar um tronco com. Então, seleto crie a zona.

Etapa 6. Navegue às regras da configuração > do Plano de discagem > de busca.



Etapa 7. Selecione novo.

Etapa 8. Incorpore os valores destes campos em conformidade e selecione a salvaguarda quando terminado.

Nome da regra: {name}

Descrição: {descrição}

Prioridade: 2

Modo: Aliás compatibilidade de padrão

Tipo do teste padrão: Regex



Corda do teste padrão: {teste padrão do regex que combina o teste padrão do destino URI}

Comportamento do teste padrão: Substitua

Substitua a corda: {Amarre o teste padrão tem que ser substituído com}

Na compatibilidade bem sucedida: Pare

Alvo: {Selecione esse que você criou na etapa 4 e 5}

Estado: Habilitado

Uma vez que a configuração é feita para esse lado do tronco, os valores-limite que são registrados ao destino CUCM/VCS podem ser chamados.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

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