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Introdução

Este documento descreve trabalhar os cenários de teste para o indicador de espera de
mensagem (MWI) DE LIGAR/DESLIGAR e explica a função de procedimento armazenado MWI
e as mudanças que são considerados em ambas as encenações da instalação. Os resultados da
língua de consulta estruturada (SQL) são incluídos para verificar se as mudanças foram aplicadas
no banco de dados Informix (IDS) após a chegada do mensagem de notificação MWI no gerente
das comunicações unificadas de Cisco (

Informações de Apoio

Eventos que provocam o Cisco Unity Connection para desligar MWI sobre e

Quando uma mensagem para um usuário chega no armazenamento de mensagens do Cisco
Unity Connection, o Cisco Unity Connection notifica o sistema de telefone para girar sobre um
MWI no telefone para esse usuário.

●

O MWI permanece sobre mesmo depois que o usuário escuta a mensagem. Permanece
sobre até que a mensagem estado salvar ou suprimido. Uma vez que a mensagem salvar ou
é suprimida, o Cisco Unity Connection notifica o sistema de telefone para desligar o MWI no
telefone.

●

Quando os MWI são sincronizados, o Cisco Unity Connection pergunta o armazenamento de
mensagens para determinar o estado dos MWI em todos os telefones, e restaura os MWI
aplicáveis.

●

Snippet do traço CUCM para encenações de ligar/desligar MWI
com as perguntas SQL para verificar o valor da bandeira MWI

Cenário 1: Extensão de telefone 1007 MWI de chamada do Skinny Call Control
Protocol (SCCP) no número 1999

Análise de dígitos para o número chamado 1999 nos traços CUCM:



O procedimento SQL é chamado para atualizar o valor da bandeira do registro da coluna a 2 que
significa o indicador MWI ON

Pergunta SQL no nó CLI CUCM para verificar o valor da bandeira
(tklampblinkrate_messagewaiting) 

Cenário 2: Extensão de telefone 1007 MWI de chamada SCCP fora do número
1998

A análise de dígitos para o número chamado 1998 no CUCM segue

O procedimento SQL é chamado para atualizar o valor da bandeira do registro da coluna a 1 que
significa o MWI fora do indicador

Pergunta SQL no nó CLI CUCM para verificar o valor da bandeira
(tklampblinkrate_messagewaiting) 

Procedimento armazenado SQL para a extensão de MWI 

Porque o valor da separação passado na função é NULO, a seguir este SE a circunstância é
estada conforme e a pergunta listada SQL buscam o valor do pkid da tabela de NumPlanDynamic
no param: NPDpkid após ter feito uma junta interna com a tabela numplan
 

Resultado da pergunta SQL do nó CLI CUCM 

Este valor do pkid será passado no valor de NPDpkid como definido na função.

Atualize a pergunta executada no dblSetMWIEx da função para atualizar o valor de campo da
lâmpada como definido no procedimento SQL:

A pergunta da atualização atualiza a coluna tkLampBlinkRate_MessageWaiting.

Siga o snippet para a encenação de ligar/desligar MWI de CUCM
integrado com a conexão de unidade com o Skinny Call Control
Protocol (SCCP)

1. MWI na encenação

Mensagem de notificação MWI do Unity com a bandeira mwiwaiting ajustada a 1

O procedimento SQL da atualização é executado para atualizar o campo da lâmpada a 2

2. MWI fora da encenação

Mensagem de notificação MWI do Unity com a bandeira mwiwaiting ajustada a 0



 O procedimento SQL da atualização é executado para atualizar o campo da lâmpada a 1


