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Introdução

Este original descreve como fazer sob medida, configurar, e pesquisar defeitos uma solução do
móbil e do Acesso remoto (MRA) através de Cisco Expressway.

Tamanho

A nota do aplicativo da escala MRA resume como aperfeiçoar capacidade existente em
disposições de Cisco MRA e inclui a orientação em como avaliar a capacidade adicional.

Adicionalmente, Cisco Expressway que faz sob medida a informação está disponível na
arquitetura preferida para disposições dos Em-locais da empresa da colaboração do Cisco 12.x,
CVD, tabelas 9-8 e 9-9.

Configurar

O móbil e o Acesso remoto com o guia de distribuição de Cisco Expressway (X12.5) e a
configuração básica de Expressway MRA (vídeo) fornecem instruções passo a passo em
como a solução MRA é configurada.

●

As exigências do Firewall podem ser encontradas no uso da porta IP de Cisco Expressway.●

Algumas disposições puderam ter interno diferente e domínios externos. Veja para configurar
o móbil e o Acesso remoto com Expressway/VCS em um desenvolvimento do Multi-domínio
para obter informações sobre de como configurar MRA.

●

Troubleshooting

Se o início de uma sessão do Jabber sobre MRA falha, termine estas etapas a fim pesquisar
defeitos a edição:

Etapa 1. Execute o analisador das soluções da Colaboração (CSA) com um grupo de credenciais
do teste.

O CSA é uma série das ferramentas para sua solução da Colaboração. O CSA ajuda durante as

https://cs.co/mra-scale
/content/en/us/td/docs/solutions/CVD/Collaboration/enterprise/12x/120/collbcvd/sizing.html
/content/en/us/td/docs/solutions/CVD/Collaboration/enterprise/12x/120/collbcvd/sizing.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/expressway/config_guide/X12-5/exwy_b_mra-expressway-deployment-guide.html
https://video.cisco.com/detail/video/5973145640001/expressway-mra-basic-configuration?autoStart=true&q=MRA
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/expressway/config_guide/X12-5/Cisco-Expressway-IP-Port-Usage-for-Firewall-Traversal-Deployment-Guide-X12-5.pdf
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/expressway-series/117811-configure-vcs-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/expressway-series/117811-configure-vcs-00.html
https://cway.cisco.com/csa/


fases diferentes de um ciclo de vida da solução da Colaboração, e especificamente para MRA, o
Validator da borda da Colaboração (CollabEdge) reduz drasticamente o tempo necessário para
pesquisar defeitos a solução.

O Validator de CollabEdge é uma ferramenta que valide disposições MRA simulando um
processo do login do cliente. Há diversas verificações feitas:

Validação da entrada do sistema do nome do public domain (DNS)●

Verificações da conectividade externa●

Certificados de Expressway-e (Exp-e) SSL●

Gerente das comunicações unificadas (UCM) e IM & server da presença (verificações do
fluxo do aplicativo relacionado IM&P) Serviços de dados do usuário (UD)Protocolo elástico da
Mensagem e da presença (XMPP)Registro do protocolo de Inititation da sessão (SORVO)

●

Entrada

Pelo menos, a ferramenta exige um domínio verificar a Configuração de DNS, a descoberta Exp-
e, a Conectividade, e os Certificados Exp-e SSL. Se um nome de usuário e senha do teste é
fornecido, a ferramenta poderá recuperar o usuário e a configuração de dispositivo do UCM, tenta
autenticar contra IM&P, e registra um dispositivo associado. Se você tem um desenvolvimento do
telefone somente, verifique a caixa de seleção e as verificações IM&P serão saltadas.

Saída de exemplo

A primeira coisa que é indicada é uma vista geral da tentativa de login que dá uma vista geral de
que trabalhos e do que falha. Um exemplo quando tudo trabalhar corretamente:



Quando algo não trabalha, é imediatamente visível na seção que falha. Mais detalhes podem ser
encontrados nas seções específicas neste original.

Validação de domínio da borda

Na validação de domínio da borda todos os detalhes são indicados a propósito dos registros
DNS. Clique o ponto de interrogação a fim indicar mais detalhes sobre a verificação.

Verificações da conectividade externa e do certificado Exp-e SSL



Esta seção mostra que os detalhes sobre a Conectividade e o certificado Exp-e verificam para ver
se há cada host descoberto com os registros DNS. O ponto de interrogação está igualmente
disponível aqui para obter mais detalhes em que verificações são feitas e porque.

Clique a vista ao lado do nome de host a fim abrir a opinião do detalhe certificado e ter todos os
detalhes da corrente completa disponível.



Afie server

Esta seção mostra os detalhes de configuração da borda. Isto é feito para cada Exp-e descoberto
pelo DNS.



O conteúdo completo da resposta pode ser expandido também.

Server UD

Para cada server da borda que pode ser selecionado, os UD que os server que foram retornados
no get_edge_config são testados um por um até que de trabalho esteja encontrado ou todo
falham.



Server IM&P

Para cada server da borda que pode ser selecionado na seção dos server da borda, todos os
server IM&P (buscados do perfil do serviço) são testados um por um até que de trabalho esteja
encontrado ou falham.

Registro de Softphone

Para cada server da borda que pode ser selecionado na seção dos server da borda, o registro do
softphone é testado. O tipo de softphone testado depende dos dispositivos associados ao
usuário, e segue esta lista prioritária: CSF, BOT, TCT, ABA. Para o server selecionado da borda,
os server Exp-C (como retornado pelo get_edge_config) e o server unificado CM (como
configurado no grupo CUCM) são testados até que uma combinação trabalhe ou todo falham.



Etapa 2. Depois que você encontra onde o processo de login falha, use a borda da Colaboração a
maioria de problemas comuns a fim ver se combina um dos problemas conhecidos.

Consulte para configurar e pesquisar defeitos Certificados da borda da Colaboração (MRA) ou
instalação de um certificado de servidor a Expressway (vídeo) se você encontra uma edição do
certificado com o CSA.

Se você usa um controlador da relação de rede única (NIC) com tradução de endereço da rede
estática (NAT) no Exp-e e você usa uma ferramenta de segurança adaptável (ASA), veja que
para configurar a reflexão NAT No ASA para os dispositivos do TelePresence de Expressway do
VCS a fim se certificar da reflexão NAT está configurado corretamente.

Etapa 3. Se você era incapaz de resolver sua edição, abra um exemplo do centro de assistência
técnica (TAC) com logs de Expressway e uns relatórios do problema.

Transferindo log de diagnóstico de Expressway e capturas de pacote de informação (vídeo)●

Obtendo relatórios do problema do Desktop do Jabber (vídeo)●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/expressway/118798-technote-cucm-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/expressway/118798-technote-cucm-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/expressway/213872-configure-and-troubleshoot-collaboration.html
https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5820049814001/installing-a-server-certificate-to-an-expressway?autoStart=true
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/ios-network-address-translation-nat/212392-configure-nat-reflection-on-the-asa-for.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/security/ios-network-address-translation-nat/212392-configure-nat-reflection-on-the-asa-for.html
https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5810207301001/downloading-expressway-diagnostic-logs-and-packet-captures?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/video/5858767972001/obtaining-jabber-desktop-problem-report?autoStart=true&q=MRA
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