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Introdução

Este documento descreve os recursos de roteamento nativos da chamada de emergência no
gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

CUCM 11.X e mais altamente.●

Exigência do pool dos números do Direct Inward Dial (FEZ) que foram registrados no ponto
de resposta da segurança pública (PSAP).

●

Telefones que apoiam números de identificação de local da emergência (ELINs):

Telefones IP do SORVO e SCCP●

Portas CTI●

Telefones analógicos MGCP e SCCP●

Telefones de H323●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em CUCM 11.X e versões posteriores.

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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto



potencial de qualquer comando.

Cuidado: Nós não devemos permitir esta característica se nós já estamos usando uma
emergência externo que chamamos a solução tal como o Cisco Emergency Responder. Se
nós decidimos permitir esta característica, nós precisamos de assegurar-se de que nós
desabilitemos externo. Nós igualmente exigiríamos um pool de FIZEMOS os números que
devem ser registrados no PSAP.

Informações de Apoio

Os clientes que exigem a identificação de local exata mas têm um único local ou um número
pequeno de lugar que precisam de ser identificados podem usar os recursos de
roteamento nativos da chamada de emergência CUCM. Os recursos de roteamento nativos da
chamada de emergência permitem que um administrador defina ELINs no nível ou no dispositivo
do pool de dispositivos em nível de modo que o lugar de um dispositivo possa ser determinado e
identificado no PSAP.

Quando uma chamada de emergência é feita, esta está exigida:

O atendimento deve ser distribuído ao PSAP local baseado no lugar do chamador.●

A informação de localização do chamador deve ser indicada no terminal de operador de
emergência, que pode ser obtido de um base de dados automático da informação de
localização (ALI).

●

O lugar de chamador é determinado pelo ELIN. Um ELIN é a numerou que o PSAP pode discar
para reconectar ao chamador da emergência se a chamada de emergência é eliminada ou se o
PSAP precisa de falar outra vez ao chamador. A chamada de emergência é distribuída ao PSAP
baseado na informação de localização associada com este número.

Configurar

Etapa 1.

Em Cisco unificou a administração CM, escolhem o alimentador do roteamento de chamada > da
chamada de emergência > a configuração do local da emergência.

Para permitir a característica do alimentador da chamada de emergência, no indicador da
configuração do local da emergência, verifique a caixa de verificação do apoio ELIN, segundo as
indicações desta imagem. O padrão do ajuste é ajustado deficiente.



Etapa 2.

Configurar um grupo ELIN junto com o número ELIN segundo as indicações da imagem.
Você pode ter os grupos múltiplos que significam lugar diferentes. O número deve ser um deles
do pool de FEZ os números registrados ao PSAP. Um grupo ELIN no alimentador da chamada de
emergência identifica um lugar. O ELINs sob este grupo ELIN deve ser traçado ao lugar no base
de dados automático da informação de localização (ALI).

Cada lugar deve ter ELINs criado como necessário para apoiar chamadas de emergência
simultâneas. Por exemplo, para apoiar cinco chamadas simultâneas, cinco ELINs serão
precisados em um grupo ELIN.

Nota: O alimentador da chamada de emergência apoia um máximo de 100 ELINs pelo
conjunto.

Etapa 3.



Configurar a rota padrão (RP) para distribuir o atendimento durante uma emergência. Verifique a
caixa é serviços de emergência numeram (usado pelo alimentador da chamada de emergência)
segundo as indicações desta imagem.

Se a exigência elevara para uma configuração do teste padrão da tradução, verifique o parâmetro
acima para ver se há a configuração TP.

Etapa 4.

Atribua o grupo ELIN na configuração de dispositivo/configuração do pool de dispositivos segundo
as indicações da imagem:

Para um dispositivo:

Para um pool de dispositivos:



Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Exame preliminar

Você configurou uma rota padrão 911 em CUCM e aquele distribuiu o atendimento ao fornecedor
correto PSAP/service, dentro desta rota padrão, você pode ajustar as transformações da parte
chamada > a máscara da transformação da parte chamada a um outro número que você quer o
atendimento ao enviado. Isto impedirá do atendimento para conectar ao PSAP muitas vezes. Na
conclusão do teste, seja certo remover o número chamado transformam o número da máscara.

Teste final

Quando sua configuração CUCM está completa, você deve testar todos os locais para assegurar-
se de que cada local receba o PSAP correto, e o PSAP ver a informação correta. O teste é
simples; discar 911 e diga algo como:

Eu estou testando uma solução de resposta da emergência nova. Poderia você deixe-me por
favor saber que número de retorno de chamada e o enderece veem e para que área ou cidade
sua unidade de resposta é alistada?



O PSAP responde-lhe suas perguntas, e pode ajustar sua configuração como necessária.
Assegure-se de que o PSAP saiba se você planeia ao retorno de chamada mais de uma vez, e/ou
se o teste está completo. Isto mantém o PSAP informado e permite que decidam se despacharem
quaisquer respostas de emergência para outros 911 atendimentos.

Assegure-se de que você faça este quando você estiver seguro que sua configuração CUCM está
completa. Os PSAP são extremamente ocupados, e embora são agradávens ajudar, sua
prioridade principal é responder às chamadas de emergência reais.

Troubleshooting

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