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Introdução

Este documento descreve os recursos de acesso móveis da Voz (MVA) que estão sendo
introduzidos no gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM) 6.0 e umas liberações
mais altas. Usando a característica de Cisco MVA, um usuário do telefone da rede telefônica
pública comutada (PSTN) (quem tem o acesso a CUCM) pode discar no escritório numerou (para
um exemplo) e pode usar seu telefone celular como um dispositivo telefônico interno. O telefone
celular opera-se de forma semelhante como todo o outro IP Deskphone dentro da empresa.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em CUCM 10.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.

Configurar



Preste serviços de manutenção à ativação

Navegue a Cisco unificou a utilidade > os serviços da característica de Control Center > ativam o
serviço móvel unificado Cisco do acesso da Voz

Configurar MVA DN

Navegue aos recursos de mídia > acesso móvel da Voz > configuram seu número MVA, neste
caso o número é 5050, segundo as indicações da imagem:



Configurar o parâmetro de serviço

Navegue ao parâmetro de serviço > ao CallManager da Cisco > à mudança abaixo dos
parâmetros

Configurar o gateway de H323

Configurar seu gateway de H323, neste caso 10.106.103.149 é o endereço CUCM.

Configurar o utilizador final

Navegue ao gerenciamento de usuário > ao utilizador final > ao utilizador final para o acesso MVA

Igualmente assegure-se de que esteja adicionado ao grupo de usuário apropriado

Associe o usuário - identificação 



Associe o usuário ao dispositivo e ao número de diretório (DN).  Igualmente mude o proprietário
ID do dispositivo a esse usuário.

Configurar o RDP e o RD

Crie o perfil do destino remoto (RDP) e o destino remoto (RD). Assegure-se de que o CSS
redistribuindo possa alcançar a rota padrão para o móbil conecte. Associe o DN no RDP ao
usuário, segundo as indicações da imagem:



Configurar o molde de Softkey

Navegue ao dispositivo > aos ajustes > ao molde de Softkey do dispositivo > usuário > cópia
padrão > rebatizam-na.

Navegue no estado do gancho > mobilidade seleta, segundo as indicações da imagem:

Navegue então ao estado conectado > mobilidade seleta segundo as indicações da imagem:



Molde de Softkey de Assigne

No telefone, adicionar o molde da chave macia para o móbil conectam, segundo as indicações da
imagem:

Verificar

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

Para testá-la, faça um atendimento do PSTN ao número MVA. Se o número PSTN combina
(fósforo parcial de acordo com a configuração precedente) com seu número de destino remoto,
você está exigido somente incorporar o PIN sem a chave no número de destino remoto quando
você chama o número MVA. Igualmente o móbil da tentativa conecta e certifica-se que o CSS
redistribuindo pode alcançar o número de destino remoto.

Troubleshooting

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


