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Introdução

Este documento descreve a característica transversal do conjunto da mobilidade de extensão que
está sendo introduzida no gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM) 8.0 e umas
liberações mais altas.

Pré-requisitos



Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada nestes versão de software e hardware

CUCM 9.X e mais altamente●

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.

Informações de Apoio

Solução EMCC

EMCC endereça o problema de conjuntos da cruz da mobilidade de extensão especifica o cruz-
registro. o Cruz-registro implica estas características:

O usuário do conjunto home entra a um telefone no conjunto de visita.●

O procedimento do início de uma sessão transporta a informação do dispositivo no base de
dados home do conjunto.

●

O base de dados home do conjunto constrói um dispositivo provisório com perfil de
dispositivo de usuário.

●

O servidor TFTP home do conjunto constrói o arquivo de configuração telefônica.●

Após o início de uma sessão, o conjunto de visita dirige o telefone para dirigir o servidor
TFTP do conjunto.

●

Telefone a transferências sua configuração de TFTP do servidor TFTP e então dos cruz-
registros home do conjunto (HC) com o gerente home das comunicações unificadas de Cisco
do conjunto.

●

Configurar

1. Preste serviços de manutenção à ativação

Navegue a Cisco unificou a utilidade > as ferramentas > a ativação do serviço.

Escolha um server, e ative estes serviços verificando a caixa de verificação ao lado de cada
serviço:

Cisco CallManager●

Cisco TFTP●

Mobilidade da extensão Cisco●

Serviço do abastecimento do volume de Cisco (pode ativar somente no editor)●



2. Serviço de telefone EM

Navegue à administração CUCM > ao dispositivo > aos ajustes > aos serviços de telefone
do dispositivo.

1.

Crie um serviço de telefone da mobilidade de extensão.2.
Na administração CUCM, navegue ao dispositivo > aos ajustes > aos serviços de telefone
do dispositivo.

3.

O clique adiciona novo, e preenche os campos na janela de configuração dos serviços de telefone
IP como:

Nome do serviço: Mobilidade de extensão.4.
Nome do serviço ASCII: Mobilidade de extensão.5.
Descrição do serviço: Mobilidade de extensão.6.
Serviço
URL: http://10.89.80.19:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&EMCC=#EM
CC#

7.

Seguro-serviço URL:
https://10.89.80.19:8443/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&EMCC=#EMCC#

8.

Verifique a caixa de verificação da possibilidade.9.
 10.Click salvar para salvar o serviço de telefone da mobilidade de extensão.

http://10.89.80.19:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&amp;EMCC=#EMCC#
http://10.89.80.19:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&amp;EMCC=#EMCC#
https://10.89.80.19:8443/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&amp;EMCC=#EMCC#


3. Adicionar o perfil de dispositivo para usuários que precisa o EM

Navegue à administração CUCM > ao dispositivo > aos ajustes > ao perfil de dispositivo do
dispositivo

Adicionar um perfil de dispositivo para os usuários que precisam a mobilidade de extensão. O
perfil de dispositivo habitua-se à folha de prova com um dispositivo real quando o usuário
entra (ambos para a mobilidade de extensão e o EMCC). Execute estas etapas:

●

1. Na administração CUCM, navegue ao dispositivo > aos ajustes > ao perfil de dispositivo do
dispositivo.

2. Adicionar um perfil de dispositivo novo para um tipo de dispositivo específico com um protocolo
específico, atribuindo um nome significativo ao perfil de dispositivo novo. Perfil de dispositivo
Example:7971 SCCP.

3. No perfil de dispositivo novo, configurar o campo EMCC CSS.

4. Este Calling Search Space (CSS) obtém aplicado à configuração de dispositivo real quando o
usuário viaja e usa um telefone IP de um conjunto (de visita) diferente.

5. Configurar este campo como se ajustando o campo CSS no indicador da configuração
telefônica de um telefone do IP local.

Refira a seção do roteamento de chamada EMCC para mais detalhes sobre o campo EMCC
CSS.

●

Adicionar um número de diretório (DN) ao perfil de dispositivo novo. Example:4001●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/8_0_2/ccmfeat/fsgd-802-cm/fsemcc.html#wp1461291


No indicador da configuração de número de diretório, escolha a opção do dispositivo
configurar (name> novo do perfil de dispositivo do <your) na caixa de lista de drop-down
relacionada dos links.

●

Você retorna à janela de configuração do perfil de dispositivo.●

Na janela de configuração do perfil de dispositivo, escolha a opção de serviços da
subscrição/cancelar assinatura na caixa de lista de drop-down relacionada dos links.

●

Na janela pop-up que os indicadores, escolhem o serviço da mobilidade de extensão no
seleto uma caixa de lista de drop-down do serviço.

●

Clique em Next.●

Clique a salvaguarda e feche a janela pop-up.●

A janela de configuração do perfil de dispositivo olhará, segundo as indicações desta
imagem. 

●

4. Configurar o utilizador final

Adicionar usuários para Cisco EMCC:●

Na administração do gerenciador das comunicações unificadas de Cisco, escolha o
gerenciamento de usuário > o utilizador final.

●

O clique adiciona novo para adicionar um utilizador final novo.●

Na janela de configuração do utilizador final que os indicadores, configuram pelo menos estes
campos: Usuário - identificação, senha, PIN, sobrenome, nome.

●

Na placa da mobilidade de extensão, verifique a caixa de verificação da possibilidade EMCC.●

Escolha o perfil de dispositivo que você configurou em etapa 3 da placa disponível da lista
dos perfis na placa da mobilidade de extensão.

●

Use a seta para baixo para mover o perfil de dispositivo para a placa controlada da lista dos
perfis.

●

Clique a salvaguarda para salvar a configuração do utilizador final.●



5. Permita o EM nos dispositivos

Verifique o EM na página do telefone.●

Subscreva o serviço de telefone EMCC.●

Navegue à administração > ao dispositivo > ao telefone CUCM.●



Subscreva/serviços do cancelar assinatura●

Até agora esta configuração tem que ser feita nos conjuntos home e visitar.●

6. Configurar o gerenciamento certificado maioria

Navegue ao > segurança da administração do OS CUCM > ao gerenciamento certificado do
volume.

7. Exportação

Tipo do certificado: Todos, exportam então, segundo as indicações desta imagem.●



8. Consollidate

Tipo do certificado: Todos, consolidam.●

9. Importação

Tipo do certificado: Tudo, importação.●

Nota: Depois que você import all os Certificados em cada conjunto, para cada conjunto,
você precisa de reiniciar CUCM

10. Permita os atendimentos video

A fim permitir EMCC para atendimentos do vídeo, configurar o perfil comum do telefone
(dispositivo > ajustes do dispositivo > perfil comum do telefone) ou configurar a configuração
telefônica da empresa (configuração telefônica do sistema > da empresa) para permitir os
atendimentos video.

●

Em um ou outro indicador, ajuste a caixa de lista de drop-down das capacidades de vídeo
como permitida. (Este ajuste pode ser permitido à revelia pelo conjunto.)

●



11. Configurar o molde EMCC

Adicionar dispositivos EMCC — Adicionar moldes EMCC:●

A administração CUCM, a administração maioria > EMCC > molde > clique EMCC adiciona
novo.

●

12. Introduza/configuração da atualização EMCC

Adicionar dispositivos EMCC — Ajuste o molde do padrão EMCC.●

Na administração CUCM, escolha a administração maioria > EMCC > inserção/atualização
EMCC.

●

Clique dispositivos da atualização EMCC.●

Na caixa de lista de drop-down do molde do padrão EMCC, escolha o molde do dispositivo
EMCC que você configurou em etapa 11.

●

Clique a corrida imediatamente.●

A fim verificar se o trabalho foi executado com sucesso, escolha o planificador maioria da
administração > de trabalho e procure o trabalho ID de seu trabalho. Certifique-se de seu
trabalho seja executado com sucesso.

●



13. Introduza/configuração da atualização EMCC

Adicionar dispositivos > inserção EMCC os dispositivos EMCC.●

Na administração CUCM, navegue a administração maioria > EMCC > inserção/atualização
EMCC.

●

Clique dispositivos da inserção EMCC.●

Mude o valor no número de dispositivos EMCC para ser campo adicionado.●

Clique a corrida imediatamente.●

Refresque este indicador e certifique-se do número de dispositivos EMCC já no valor do base
de dados indique agora o número de dispositivos que você adicionou (por exemplo, 5).

●

Alternadamente, navegue o planificador maioria da administração > de trabalho para verificar
sobre se o trabalho termine com sucesso.

●

Número máximo de dispositivos da base EMCC a adicionar.●

Inclua EMCC no número total de dispositivos que obtêm apoiados no conjunto, usando este
cálculo: telefones + (<= MaxPhones de 2 dispositivos x EMCC).

●

Os sistemas CUCM especificam um valor de MaxPhones de 60,000.●

O início de uma sessão EMCC não afeta o número de licenças que obtêm usadas no
conjunto home.

●



filtro 14.Configure Geolocation

Configurar parâmetros empresariais e adicionar um filtro do geolocation:●

Na administração CUCM, escolha o sistema > parâmetros de empreendimento.●

Para o parâmetro empresarial do conjunto ID, configurar um conjunto original ID para cada
conjunto de participação.

●

Na administração CUCM, navegue o sistema > o filtro de Geolocation.●

O clique adiciona novo.●

Crie um filtro novo do geolocation.●

Nome do exemplo: Filtro EMCC Geolocation.●

Especifique critérios combinando, tal como o país, o estado, e a cidade.●



característica 15.Configure EMCC

Configurar parâmetros de característica EMCC:●

Na administração do gerenciador das comunicações unificadas de Cisco, navegue a
configuração dos recursos avançados > da característica EMCC > EMCC.

●

No EMCC caracterize a janela de configuração que os indicadores, configuram estes
parâmetros de característica: Opte pelo servidor TFTP para o dispositivo do início de uma
sessão EMCC, filtro EMCC Geolocation, server do padrão para a atualização remota do
conjunto.

●

Nota: Cada parâmetro de característica deve previamente ser configurado antes que você
possa os escolher na caixa de lista de drop-down que associa com cada parâmetro de
característica.

Nota: Você pode manter os valores padrão para outros parâmetros de característica EMCC
ou você pode mudar como necessário.



tronco do SORVO 16.Configure

Configurar um ou dois troncos do SORVO do intercluster para EMCC.●

Nota: Você pode configurar um tronco para serviços do acesso PSTN e do agente RSVP
(em etapa 17) ou um tronco para cada serviço. Você precisa não mais de dois troncos do
SORVO EMCC.

Na administração CUCM, escolha o dispositivo > o tronco.●

O clique adiciona novo.●

Especifique estes ajustes: Tipo de tronco: Tronco do SORVO, tipo de serviço do tronco:
Conjuntos transversais da mobilidade de extensão

●

Clique em Next.●

No indicador da configuração de tronco que os indicadores, especificam os ajustes na placa
da informação do dispositivo. Estes exemplos de valor da mostra dos valores. Nome: EMCC-
ICT-SIP-Trunk-1 e pool de dispositivos: Padrão

●

Na placa da informação do SORVO, especifique estes ajustes do exemplo: SORVA o perfil
de segurança do tronco: Não fixe o perfil do tronco do SORVO e SORVA o perfil: Perfil
padrão do SORVO

●

Na placa da configuração de Geolocation, especifique este ajuste: Envie a informação de
Geolocation: Verifique esta caixa de verificação.

●

Clique a salvaguarda para salvar o tronco do SORVO do intercluster para EMCC.●



17. Configurar o perfil do serviço

Configurar o perfil do serviço do intercluster EMCC:●

Na administração CUCM, escolha o perfil avançado do serviço das características > do
intercluster EMCC > EMCC.

●

Verifique a caixa de verificação ativa na placa EMCC.●

Verifique a caixa de verificação ativa na placa do acesso PSTN.●

No PSTN alcance a caixa de lista de drop-down do tronco do SORVO, escolhem um tronco
do SORVO que você configure em etapa 16.

●

Verifique a caixa de verificação ativa na placa do agente RSVP.●

Na caixa de lista de drop-down do tronco do SORVO do agente RSVP, escolha um outro
tronco do SORVO que você configure em etapa 16.

●

O clique valida para validar seus ajustes.●

Se nenhum indicador de mensagens de falha na janela pop-up, salvaguarda do clique.●



serviço remoto do conjunto 18.Configure

Configurar serviços remotos do conjunto EMCC:●

Navegue à administração > às características CUCM > conjunto remoto.●

O clique adiciona novo.●

Na janela de configuração de grânulos remota que os indicadores, configuram
estes ajustes: Conjunto ID: Assegure-se de que este conjunto ID combine o valor de
parâmetro empresarial do conjunto ID dos outros conjuntos e nome totalmente qualificado:
Use o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do conjunto remoto ou de um
Domain Name que podem resolver a todo o nó no conjunto remoto.

●



Nota: O TFTP é desabilitado intencionalmente porque o proxy TFTP não é apoiado com
EMCC. O conjunto remoto configurar presta serviços de manutenção à seção do manual de
configuração da característica para comunicações unificadas que de Cisco o gerente indica
o seguinte:

Para o conjunto da cruz da mobilidade de extensão, a caixa de verificação TFTP deve
sempre ser desabilitada.

19.Configure serviço Paramter

Configurar parâmetros de serviço:●

Navegue ao >System > aos parâmetros de serviço CUCM.●

Da caixa de lista de drop-down do server, escolha um server.●

Da caixa de lista de drop-down do serviço, escolha o serviço da mobilidade da extensão
Cisco.

●

Clique o botão Advanced na parte superior do indicador.●

Como necessário, configurar estes parâmetros de serviço a todos os server) na placa dos
parâmetros Clusterwide (os parâmetros que se aplicam: o tempo máximo do início de uma
sessão do Inter-conjunto e EMCC permitem o proxy: Ajuste este asTrue do valor.

●

Note para EMCC, os logs do atendimento obtêm sempre cancelado.●

Note para EMCC, inícios de uma sessão múltiplos são reservados sempre.●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html


Verificar

Navegue ao dispositivo > ao telefone > verificam, segundo as indicações desta imagem.

Troubleshooting

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

Defeitos conhecidos ao configurar EMCC



Importação CERT do volume do erro CSCuy43181 de 10.5.2.13900-2, ou mais alto, às versões
mais baixa.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuy43181
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