
Guia de integração: CUBO, escritório 365
(probabilidade), e gerente de atendimento
(CUCM) 
Índice

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Topologia de rede
Topologia do sinal
Media e topologia audio
Certificado
Etapa 1. Crie o pedido do sinal do certificado (o CSR)
Etapa 2. Peça um CERT assinado do CSR
Etapa 3. Transfira arquivos pela rede os Certificados ao Gateway de IOS
Certificado de raiz
Certificados do intermediário e do dispositivo
Certificado de GeoTrust/CyberTrust
Etapa 4. Ajuste o trustpoint do padrão e permita o TLS
Verificação de certificado
O certificado pesquisa defeitos
Configuração do escritório 365/probabilidade
Configuração do CUBO
Configuração CUCM
Caveats
SBCs do Oracle
O SRTP ao RTP colabora
Espontâneo notifique o MWI Passagem-através de

Introdução

Este original descreve como configurar uma solução de ponta a ponta para a solução do correio
de voz do escritório 365 da integração/probabilidade com os Telefones IP do gerente das
comunicações unificadas de Cisco (CUCM) através do Cisco Unified Border Element (CUBO).

Pré-requisitos

Quando não houver nenhuma condição prévia formal necessária ler este original; escreveu-se
com a expectativa que o leitor já tem o conhecimento dos protocolos do sinal de voz que são
usados a fim estabelecer e conectar chamadas telefônica. Estes protocolos são providos muitas
vezes durante todo o artigo.



Requisitos

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Protocolos de rede: User Datagram Protocol (UDP), Transmission Control Protocol (TCP), e
Transport Layer Security (TLS)

●

Protocolos dos sinais: Session Initiation Protocol (SIP) e protocolo skinny client control
(SCCP)

●

Protocolos dos media: Fixe o protocolo em tempo real (SRTP) e o Real-Time Protocol (RTP)●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Cisco IOS e gateways IOS-XE: 2900/3900/4300/4400/CSR1000v/versões ASR100X: 15.4 e
mais atrasado

●

Versões do gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM): 10.5 e mais atrasado●

Desenvolvimento da nuvem do microsoft office 365●

Godaddy como uma autoridade de assinatura do certificado da 3ª parte●

Topologia de rede

Office 365 Cloud <> Firewall <> CUBE <> CUCM <> IP Phone

|________________||_________________________|

| |

Pubic Internet <nat> Local Area Network (LAN)

Topologia do sinal

Office 365 Cloud <SIP/TLS> CUBE <SIP/(UDP/TCP)> CUCM <(SIP/SCCP)/(UDP/TCP)> IP Phone

Media e topologia audio

Office 365 Cloud <SRTP> CUBE <RTP> IP Phone

Éimportante recordar que estas topologias são para um telefone IP registrado a CUCM e faz a
chamada de teste ao escritório 365 através do CUBO. O escritório 365 é usado de qualquer modo
normalmente como um server do correio de voz assim que um ingresso VoIP ou o gateway
analógico podem substituir o telefone IP.

Nota: A exceção é o [voicemail] do jogo na opção da probabilidade do telefone onde o
escritório 365 envia um atendimento para o CUBO que então soa um telefone IP específico
e joga o correio de voz.

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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto



potencial de qualquer comando.

Certificado

O escritório 365 exige que a sessão local o controlador da beira que (SBC) se comunica com ele
é nuvem através do TLS e do SRTP. A fim fazer isto que você precisa de configurar o CUBO com
os certificados apropriados de modo que estes apertos de mão terminem com sucesso.

Etapa 1. Crie o pedido do sinal do certificado (o CSR)

Você deve gerar as 2048 chaves do bit no formato exportable.

!

crypto key generate rsa general-keys label  <key-name> exportable

!

! How many bits in the modulus [512]: 2048

!

Então você deve criar um trustpoint para o CUBO que você gerencie um CSR com.

Para este original você pode consultar o CUBO como o dispositivo Trustpoint.

Nota: É importante você a nota que o campo do assunto-nome deve combinar o que está na
configuração IP Office365 UM e este é igualmente diferenciando maiúsculas e minúsculas.

Mais informação:

http://help.outlook.com/en-AU/140/gg702672.aspx

https://www.microsoft.com/pki/mscorp/cps/default.htm

!

crypto pki trustpoint device-trustpoint

 enrollment terminal pem

 subject-name cn=mydevice.domain.com

 fqdn mydevice.cisco.com

 rsakeypair <key-name-from-above>

!

Finalmente você gerencie um CSR para o trustpoint configurado.

!

crypto pki enroll device-trustpoint

!

! % Include the router serial number in the subject  name? [yes/no]: no

! % Include an IP address in the subject name? [no]:  no

! Display Certificate Request to terminal? [yes/no]:  yes

!

  

Etapa 2. Peça um CERT assinado do CSR

http://help.outlook.com/en-AU/140/gg702672.aspx
https://www.microsoft.com/pki/mscorp/cps/default.htm


O escritório 365 exige que o CSR que você gerencie esteja assinado por uma organização
confiada.

Se uma organização fora de essas especificada por Microsoft é usada; conduziria às falhas do
aperto de mão da Segurança e ultimatly não trabalhará.

A lista de todas as autoridades de assinatura confiadas do certificado da 3ª parte pode ser
encontrada aqui.

Nota: Para este exemplo um Godaddy certificado assinado SSL é nota assim usada que o
processo para outro não pode ser exatamente o mesmo.

A cópia tudo COMEÇA A TERMINAR e pedir para assinar através de Godaddy

Você não quer escolher o convite, o SAN, ou certs de organização da validação SSL.
O certificado padrão SSL é suficiente

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

…snip…

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Transfira o certificado assinado porque a opção o outro formato que deve conduzir a um formato
.crt que possa ser aberto por indicadores.
Você deve receber um email com dois arquivos.
A quebra abre o CERT do dispositivo que não é o arquivo do “gd_bundle”.
Exporte a raiz, o intermediário, e o dispositivo como Base-64 codificou o X.509 e lhe assegura o
nome os arquivos com formato .pem.
O CERT do dispositivo é já aberto assim que você apenas exportação da necessidade ele.
Os certs da raiz e do intermediário exigem-no navegar à aba dos detalhes e selecionar então a
linha específica e selecionar então a vista.
Exporte o certificado do PNF acima dos indicadores que foi aberto.

Certificate a hierarquia

  |- Root

  |-- Intermediate

  |--- Device

Abra cada um dos três arquivos exportados com bloco de notas a fim ver o COMEÇO e as linhas
final.

Etapa 3. Transfira arquivos pela rede os Certificados ao Gateway de IOS

Certificado de raiz

Certificado de raiz da importação como um trustpoint separado 

!

crypto pki trustpoint root

 enrollment terminal pem

 revocation-check none

!

http://help.outlook.com/en-AU/140/gg702672.aspx


crypto pki auth root

!

! Paste in ROOT.pem output then hit enter

!

Certificados do intermediário e do dispositivo

Em seguida você autentica o certificado intermediário com o dispositivo-trustpoint previamente
criado para o CUBO.

Após isto você importa então o certificado do dispositivo no mesmo trustpoint.

!

crypto pki authenticate device-trustpoint

!

! Paste in INTER.pem output and hit enter

! crypto pki import device-trustpoint certificate ! ! Paste in DEVICE.pem output and hit enter

!

Certificado de GeoTrust/CyberTrust

Há um último certificado para fazer este trabalho e aquele é o certificado de Cybertrust/Geotrust
que é transferido de um Web site da terceira parte.

Neste Web site você transfere normalmente o certificado de raiz de Baltimore CyberTrust.

Copie isto a um arquivo, assegure-o para selecionar o X.509 codificado Base-64 e para
assegurar-lhe o nome os arquivos para terminar com .pem

Abra o arquivo novo em um bloco de notas e copie todo o índice e inclua o COMEÇO e
TERMINE-O.

!

crypto pki trustpoint cybertrust

 enrollment terminal pem

 revocation-check none

!

crypto pki auth cybertrust

!

! Paste in cybertrust cert and hit enter

!

Nota: Este não pode sempre ser o caso, em 4/18/2018 de TAC recebido muitos argumentos
para as falhas da integração do escritório 365 do <> do CUBO devido às mudanças no
certificado de Microsoft. Para confirmar que certificado precisa de ser recolhimento
simplesmente importado um PCAP da relação e encontre o pacote do certificado no
handshake de TLS. Neste pacote expanda até que você ver o expedidor colocar. Este é o
certificado que você tenta validar o trustpoint configurado byany. Se você não tem este
certificado autenticado em um trustpoint o handshake de TLS falha.

Neste exemplo você tem o certificado Microsoft a TI TLS CA 5 que pode ser transferido do
repositório PKI.

Exemplo:

https://www.digicert.com/digicert-root-certificates.htm
https://www.microsoft.com/pki/mscorp/cps/default.htm


Frame 20: 354 bytes on wire (2832 bits), 354 bytes captured (2832 bits)

Raw packet data

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 10.10.10.10

Transmission Control Protocol, Src Port: 5061, Dst Port: 56250, Seq: 1573, Ack: 164, Len: 314

[4 Reassembled TCP Segments (1809 bytes): #7(465), #8(524), #19(524), #20(296)]

Secure Sockets Layer

    TLSv1 Record Layer: Handshake Protocol: Certificate

        Content Type: Handshake (22)

        Version: TLS 1.0 (0x0301)

        Length: 1804

        Handshake Protocol: Certificate

            Handshake Type: Certificate (11)

            Length: 1800

            Certificates Length: 1797

            Certificates (1797 bytes)

                Certificate Length: 1794

                Certificate: 308206fe308204e6a00302010202132d00025dfdaf5ada6b... (id-at-

commonName=*.um.outlook.com,id-at-organizationName=Microsoft Corporation,id-at-

localityName=Redmond,id-at-stateOrProvinceName=WA,id-at-countryName=US)

                    signedCertificate

                        version: v3 (2)

                        serialNumber: 0x2d00025dfdaf5ada6b00bb4219000000025dfd

                        signature (sha256WithRSAEncryption)

                        issuer: rdnSequence (0)

                            rdnSequence: 6 items (id-at-commonName=Microsoft IT TLS CA 5,id-at-

organizationalUnitName=Microsoft IT,id-at-organizationName=Microsoft Corporation,id-at-

localityName=Redmond,id-at-stateOrProvinceName=Washington,id-at-countryName=US)

                                RDNSequence item: 1 item (id-at-countryName=US)

                                RDNSequence item: 1 item (id-at-stateOrProvinceName=Washington)

                                RDNSequence item: 1 item (id-at-localityName=Redmond)

                                RDNSequence item: 1 item (id-at-organizationName=Microsoft

Corporation)

                                RDNSequence item: 1 item (id-at-organizationalUnitName=Microsoft

IT)

                                RDNSequence item: 1 item (id-at-commonName=Microsoft IT TLS CA

5)

                        validity

                        subject: rdnSequence (0)

                        subjectPublicKeyInfo

                        extensions: 10 items

                    algorithmIdentifier (sha256WithRSAEncryption)

                    Padding: 0

                    encrypted: 1e5282451f854bcaf6dce02ecf6454e1cf626dec3778da53...

Para importar este certificado:

Transfira o arquivo CRT.1.
Abra o CERT e navegue à aba dos detalhes.2.
Selecione a cópia para arquivar.3.
Selecione x-509 codificado Base-64 (.CER).4.
Salvar ao desktop ou a um outro lugar5.
Então revestimento.6.
Agora em um programa do bloco de notas abra o CERT.7.
Você vê -----COMECE O CERTIFICADO----- alguns dados e -----CERTIFICADO DA
EXTREMIDADE----- este é o formato do cerficiate PEM.

8.

Para criar um trustpoint para o certificado.

!

9.



crypto pki trustpoint cybertrust

 enrollment terminal pem

 revocation-check none

!

crypto pki auth cybertrust

!

! Paste in the entire cert with BEGIN and END cert and hit enter

!

10. Repita para cada CERT no Web page, como Microsoft pode anunciar os Certificados
diferentes baseados em que IP a pergunta DNS retorna.

Etapa 4. Ajuste o trustpoint do padrão e permita o TLS

Para que o CUBO apresente-o corretamente a Certificados precise de ajustar um trustpoint do
padrão assim como de permitir o TLS 

!

sip-ua

 crypto signaling default trustpoint device-trustpoint

!

voice service voip

 sip

  session transport tcp tls

!

Verificação de certificado

Você deve agora poder ver 4 Certificados e 3 trustpoints configurados.

Para verificar esta edição mostre o certificado cripto do pki e mostre trustpoints criptos do pki

O certificado pesquisa defeitos

As capturas de pacote de informação (PCAPs) são a melhor maneira de pesquisar defeitos erros
do handlshake TLS.

Debugs

!

debug ip tcp transactions

debug ip tcp packet

!

debug crypto pki messages

debug crypto pki transactions

debug crypto pki validation

debug crypto pki api

debug crypto pki callback

!

debug ssl openssl error

debug ssl openssl msg

debug ssl openssl states

debug ssl openssl ext

!

debug ccsip error

debug ccsip message

debug ccsip transport



!

debug voip ccapi inout

!

Comandos show

!

show crypto key mypubkey rsa

! show crypto pki certificate verbose show crypto pki trustpoints ! show sip-ua connection tcp

tls detail show tcp brief !

Configuração do escritório 365/probabilidade

Não incluído neste documento.

Este whitepaper vai sobre a configuração do escritório 365, porém como este é um produto Cisco
da 3ª parte não é responsável para nenhuns mudanças, erros, ou ommisions nesse lado da
configuração.

Configuração do CUBO

Configurar como um CUBO normal menos os certs e outros artigos mencionados aqui neste
original.

Configurações de roteador globais.

Para conectar corretamente à nuvem do escritório 365 você precisa uma relação no LAN e em
uma interface pública.

Esta relação pode igualmente estar em um Firewall com NAT.

Dica: A recomendação é usar duas interfaces separadas.

Você igualmente precisa um Domain Name configurado assim como um servidor DNS para
resolver a entrada de DNS para o escritório 365.

Assegure-se de que rota IP esteja ajustado corretamente. Este original usa a rota estática.

!

ip domain name cisco.com

ip name-server 8.8.8.8

!

interface GigabitEthernet0/0/0

 description LAN IP

 ip address 10.10.10.10 255.255.255.0

 no shutdown

!

interface GigabitEthernet0/0/1

 description Public IP to O365

 ip address 192.XX.79.XXX 255.255.255.128

no shutdown ! ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.65.79.129 ip route 10.0.0.0 255.0.0.0

GigabitEthernet0/0/0 !

Configurações globais do CUBO

/content/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/unified-access/cube-asr-release-10-0.pdf


Sob o voip do serviço de voz um administrador deve definir intervalos de endereço IP confiados.
Este exemplo confia todo o IP que enviar uma mensagem do SORVO. Em um ambiente de
produção é o melhor configura escalas reais.

Igualmente configurar uma lista do codec da classe da Voz para o uso em nossos dial peer.

!

voice service voip

 ip address trusted list

  ipv4 0.0.0.0 0.0.0.0

 no notify redirect ip2ip

 allow-connections sip to sip

 no supplementary-service sip moved-temporarily

 no supplementary-service sip refer

 supplementary-service media-renegotiate

 sip

  rel1xx disable

  min-se 90 session-expires 90

  early-offer forced

  midcall-signaling passthru

  pass-thru headers unsupp

!

voice class codec 4

 codec preference 1 g711ulaw

 codec preference 2 g711alaw

 codec preference 3 g729r8

!

voice rtp send-recv

!

Escritório de atendimentos 365 CUCM 

Supõe que o número que do correio de voz você se usa é 2401 configura simplesmente um dial
peer de entrada e de saída para distribuir estes atendimentos. Recorde configurar o destino de
sessão dns: como sua entrada de DNS específica que você define no escritório 365.

!

dial-peer voice 100 voip

 description INCOMING - CUCM to O365

 session protocol sipv2

 session transport tcp

 incoming called-number 2401

 voice-class codec 4

 dtmf-relay rtp-nte

 no srtp

 no vad

!

dial-peer voice 200 voip

 description OUTGIONG - CUCM to O365

 destination-pattern 2401

 session protocol sipv2

 session target dns:your-value-here.um.outlook.com

 session transport tcp tls

 voice-class codec 4

 voice-class sip call-route url

 dtmf-relay rtp-nte

 srtp fallback

 no vad

!



Escritório 365 a CUCM

Faz raramente a necessidade do escritório 365 de chamar CUCM mas um intance específico é o
jogo na função do telefone no usuário do whicha pode selecionar de dentro da probabilidade. O
escritório 365 chama então o telefone do usuário específico então após conecta o jogo a
mensagem. Para Ramais internos deste exemplo termine com escala 26XX.

!

dial-peer voice 300 voip

 description INCOMING - O365 to CUCM

 session protocol sipv2

 session transport tcp tls

 incoming called-number .T

 voice-class codec 4

 voice-class sip pass-thru subscribe-notify-events all

 dtmf-relay rtp-nte

 srtp fallback

 no vad

!

dial-peer voice 301 voip

 description OUTGOING - O365 to CUCM

 destination-pattern 26..

 session protocol sipv2

 session target ipv4:10.10.10.10

 voice-class codec 4

 dtmf-relay rtp-nte

 no srtp

 no vad

!

Configuração CUCM

Não há nenhuma exigência específica para CUBE/Office365 no lado CUCM da configuração.
Continue como se você para toda a configuração CUBE/Voicemail.

Caveats

Microsoft para parar o apoio SBC da 3ª parte

Conforme este original Microsoft deixaria cair o apoio daqui até julho 2018 SBC da 3ª parte.

SBCs do Oracle

Os SBCs do Oracle dos usos do escritório 365 para seu final do cabeçalho SORVEM conexões.

Isto foi observado para ocorrer:

As opções múltiplas do ringback incluem 180 e 183 mas nunca entregam o ringback
diretamente

1.

Trava dos media. Que meios o SBC do Oracle exige um pacote RTP seja recebido antes
enviam todos os pacotes RTP. Para os fornecedores que igualmente usam o SBC do Oracle
um atendimento enviados para o correio de voz do escritório 365 pode causar um empate
RTP de onde o ITSP e os SBCs do escritório 365 esperem um pacote antes enviem um

2.

https://blogs.technet.microsoft.com/exchange/2018/04/24/new-date-for-discontinuation-of-support-for-session-border-controllers-in-exchange-online-unified-messaging/


pacote. Isto foi observado em algum caso a onde o callflow era similar CUBO ITSP > SIP> >
SIP> CUCM > SIP> o escritório 365 SBC > SIP>

O SRTP ao RTP colabora

O SRTP ao RTP colabora está precisado no CUBO, se você não usa o conjunto NON-misturado-
MODE CUCM (inseguro). Na maior parte este whitepaper do original público é consultado e não
transporta corretamente que trabalha com um conjunto misturado-MODE CUCM. Em
consequência você vê as falhas onde o CUBO envia o SRTP a CUCM e a CUCM falha o
atendimento em uma maneira do strage.  Recorde que se você tem um CUCM NON-seguro você
deve executar o <> RTP SRTP colabora através do CUBO.

Nota: Os dispositivos ASR/4k/CSR podem fazer o este nativly mas o G2 (2900/3900) exige
um transcodificador Transcoding local localmente registrado seguro da relação (LTI).

!

dspfarm profile 1 transcode security

 codec g729abr8

 codec g729ar8

 codec g711alaw

 codec g711ulaw

 maximum sessions 10

 associate application CUBE

 no shutdown

!

Espontâneo notifique o MWI Passagem-através de

O SORVO ESPONTÂNEO NOTIFICA para o indicador de espera de mensagem (MWI) não
trabalha com o CUBO fora da caixa. 

Contudo você pode leverage a característica do Nano-CUBO da passagem com os eventos de
notificação do SORVO que incluem unsoliciated notificam baseado no encabeçamento do
SORVO do EVENTO.

Documentação completa: Manual de configuração Nano do Cisco Unified Border Element, Cisco
IOS Release 15M&T.

Configuração da amostra:

! Passthrough of MWI Message

!

voice class sip-event 1

event message-summary

!

voice service voip

sip

pass-thru subscribe-notify-events 1

!

Debuga que mostra a transação MWI, o perfil de entrada do SORVO, e a transmissão bem
sucedida.

/content/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/unified-access/cube-asr-release-10-0.pdf
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/cube_nano/configuration/15-mt/nanocube-config-15-mt-book/voi-nanocube-subscribe-notify.html
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/cube_nano/configuration/15-mt/nanocube-config-15-mt-book/voi-nanocube-subscribe-notify.html


Aqui você recebe um espontâneo NOTIFICA para o MWI do escritório 365 em nossa relação
externo do CUBO

*Jul 21 13:39:32.688: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:

Received:

NOTIFY sip:2592@mydomain.example.com:5061;user=phone SIP/2.0

Via: SIP/2.0/TLS 192.168.1.1:5061;branch=z9hG4bKohh7s620c08v0vn2vpi0.1

FROM: <sip:2592@10.10.10.10:5061;user=phone>;epid=F4BD30772C;tag=1b7b207c53

TO: <sip:2592@10.10.10.10:5061;user=phone>

CSEQ: 16 NOTIFY

CALL-ID: 606ae157f04b42e493ef18af1a15ccab

MAX-FORWARDS: 69

CONTACT: <sip:2592@10.10.10.10:5061;user=phone;transport=tls>

CONTENT-LENGTH: 103

EVENT: message-summary

SUBSCRIPTION-STATE: terminated

USER-AGENT: RTCC/5.0.0.0 MSExchangeUM/15.01.1304.010

CONTENT-TYPE: application/simple-message-summary

Messages-Waiting: yes

Message-Account: sip:2592@10.10.10.10:5061;user=phone

Voice-Message: 6/29

Agora na saída Debug CCSIP TODO você vê a observação do CUBO que esta é uma mensagem
da assinatura do para fora--diálogo (espontânea NOTIFIQUE)

*Jul 21 13:39:32.688: //0/000000000000/SIP/Info/info/4096/sipSPIHandleIncomingRequest: Ouf-Of-

Call-Context Subscription

Aqui você vê que o aplicativo para subscrever notifica o achado da camada da camada (ASNL)
nossa rota para esta mensagem

*Jul 21 13:39:32.688: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/4096/ccsip_asnl_find_peer_from_route_params:

 ccsip_asnl_find_peer_from_route_params:req_url sip:2592@192.168.10.10:5061;user=phone

Aqui você vê que para debugar CCSIP TODOS OS achados que um válido passagem-através do
evento para o nosso NOTIFICA

*Jul 21 13:39:32.688: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/128/is_sip_pass_through_configured_for_sn_event:

 Trying to find the event list for tag 1

*Jul 21 13:39:32.688: //-

1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Info/info/128/is_sip_pass_through_configured_for_sn_event:

 Found it!!

Debugar CCSIP passado TODA a NOTIFICAÇÃO a ASNL

*Jul 21 13:39:32.688: //0/000000000000/SIP/Info/notify/32768/ccsip_spi_asnl_unsolicited_notify:

Unsolicited NOTIFY passed to Application via ASNL, pending ACK

*Jul 21 13:39:32.692:

//0/000000000000/SIP/Info/notify/18432/sipgw_incoming_notify_match_dial_peer: Notify dial peer

found 300

NOTIFY espontânea bem sucedida enviada do CUBO



*Jul 21 13:39:32.692: //0/000000000000/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:

Sent:

NOTIFY sip:2592@192.168.10.10:5060 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.224:5060;branch=z9hG4bKE4C11FD

From: <sip:2592@192.168.10.224>;tag=E1DBDC98-26E0

To: <sip:2592@192.168.10.10>

Call-ID: DCC6F057-6D5011E7-90A8D38C-5758BD80@192.168.10.224

CSeq: 101 NOTIFY

Max-Forwards: 70

Date: Fri, 21 Jul 2017 13:39:32 GMT

User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-15.6.3.M2

Event: message-summary

Subscription-State: terminated

Contact: <sip:2592@192.168.10.224:5060>

SUBSCRIPTION-STATE: terminated

Content-Type: application/simple-message-summary

Content-Length: 105

Messages-Waiting: yes

Message-Account: sip:2592@10.10.10.10:5061;user=phone

Voice-Message: 6/29
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