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Introdução

Este documento descreve como registrar um telefone do Cisco Wireless a um server unificado
Cisco do gerente de uma comunicação (CUCM). Este documento tem uma configuração
detalhada do telefone CUCM, de Access point e de Sem fio.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento do CUCM e dos pontos de acesso da Cisco.

Componentes Utilizados

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

Versão 9.1.2.15126-1 CUCM.●

Cisco Aironet série 1140 Access point, versão 15.3(3)JBB2●



Cisco 7925 telefona, versão 1.4(7)●

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

Use a informação que é descrita nesta seção a fim registrar telefones de um Cisco Wireless com
o server CUCM.

Configuração do ponto de acesso

Como alcançar o Access Point (AP)

Configurar o DHCP em seu interruptor L3 ou assegure-se de que o interruptor a que Aironet será
conectado tenha o acesso ao servidor DHCP.

Depois que você conecta Aironet ao switchport de um switch Cisco, você pode encontrar os
detalhes de Aironet usando o comando show cdp neighbors no interruptor.



A fim encontrar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de Aironet (que tomariam
através do DHCP), use o fá do comando show cdp neighbors 0/6 de detalhe no interruptor.

O nome de usuário padrão e as senhas para Aironet serão Cisco e Cisco.

Você pode usar o acesso da interface gráfica de usuário (GUI) do acesso de Aironet ou do
comando line interface(cli) de Aironet para executar as alterações de configuração. Neste
documento o uso do acesso de GUI de Aironet foi feito.

Permita interfaces de rádio

Navegue ao menu da REDE e clique sobre cada interfaces de rádio e selecione o botão de rádio
da possibilidade permitem abaixo o rádio da aba dos AJUSTES, segundo as indicações desta
imagem. Permita todas as interfaces de rádio.



Adicionar o VLAN novo

Navegue ao menu Segurança e escolha o gerenciador de SSID em seguida que clica sobre
DefineVLANs, você conseguirá uma opção ADICIONAR os VLAN, feitos uma vez clicam sobre o
botão Apply Button.

Segundo as indicações da imagem, o VLAN 487 é adicionado e verificado para ver se há ambos
os rádios.

Se este VLAN é VLAN nativo, você pode verificar o VLAN nativo da caixa.



A criação do SSID novo e associa o VLAN

Navegue ao menu Segurança e selecione o gerenciador de SSID.

Selecione o <NEW> sob a lista atual SSID e dê o valor SSID.

Verifique a caixa para ver se há ambas as interfaces de rádio.

Clique sobre o botão Apply Button.



Note: Se a interface de rádio faz não vindo acima depois que as interfaces de rádio do GUI
estão permitidas, entre ao CLI e execute o comando no shutdown sob as interfaces de rádio
(Dot11Radio).

Como fazer o SSID visível aos clientes

A fim ver o SSID nos clientes, você tem que escolher os SSID sob o único modo de convidado
SSID do grupo para todos os rádios segundo as indicações desta imagem.



Como verificar os clientes conectados

Depois que o cliente obtém conectado ao Access point, você verá os detalhes do cliente no menu
HOME.

Opcional - Como ajustar a senha ao SSID

Navegue à ABA de segurança e escolha o gerenciador de criptografia.

Nos modos de criptografia, escolha a cifra e selecione AES CCMP.

Após este clique APLIQUE.

Selecione então o gerenciador de SSID sob o menu Segurança



Ajuste o gerenciamento chave como imperativo e verifique a caixa permitem o WPA e escolhem
WPAv2.

Dê a senha do SSID sob a chave pré-compartilhada WPA.

Após este clique o botão Apply Button.

Configuração CUCM

Como adicionar o telefone 7925 ao server CUCM

Entre à administração GUI CUCM e navegue ao dispositivo > ao telefone

Clique sobre o botão novo adicionar.



Escolha Cisco 7925 sob o tipo de telefone e clique o botão Next Button (você pode escolheu o
tipo de telefone de acordo com os telefones wireless que você tem).

Sob a página da configuração telefônica, adicionar o MAC address do telefone e atribua valores
apropriados às seções específicas segundo as indicações da imagem e clique o botão Save
Button.



Clique sobre Add uma nova linha e dê um número de diretório a este telefone.



Dê todo o número de diretório e clique então sobre o botão Save Button. Após o esse, clique
sobre a configuração e os botões reset Apply.

Configuração telefônica do exame 7925

Nome de perfil



Navegue aos ajustes > aos perfis da rede

Obtenha em todo o perfil●

Tipo ** # para destravar os ajustes do telefone●

Dê todo o nome de perfil●

Configuração de rede

Navegue aos ajustes > ao perfil > à configuração de rede da rede

Ajuste o valor permitido DHCP aos YE

Se o IP TFTP não é puxado do servidor DHCP, adicionar o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT TFTP manualmente aqui.



Configuração WLAN

Navegue aos ajustes > ao perfil da rede > à configuração WLAN

Dê o nome SSID (configurado no Access point) então pressionam a opção e selecionam a
SALVAGUARDA

●

Ajuste o modo de segurança como o automóvel (AKM)●

Sob a seção da chave pré-compartilhada, incorpore a senha do SSID (em nosso laboratório
nós ajustamos este como voicelab123)

●



Verificar

Uma vez que o telefone é registrado com o CUCM, o telefone wireless indica o número de
diretório configurado na tela. Na página da configuração telefônica da administração GUI CUCM,
você vê que o telefone está no estado registrado segundo as indicações da imagem.



Troubleshooting

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