Instale, configurar, e pesquise defeitos o plano
de numeração internacional (INNP)
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Introdução
Este documento descreve como instalar, configurar e pesquisar defeitos INNP.
O gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM) fornece um North American Numbering
Plan do padrão (NANP). Para países com exigências diferentes do Plano de discagem, você pode
instalar Cisco International Dial Plan e usá-lo para criar um plano de numeração original que seja
específico a suas exigências.

Pré-requisitos

Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
●

●

Roteamento de chamada
Filtro da rota

Componentes Utilizados
A informação neste documento é baseada em Cisco Unified CallManager 11.5.
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.

Informação de Backgroung
Se você está instalando um plano de numeração nacional para países fora de America do Norte,
transfira o arquivo do pacote da opção Cisco (BOBINA) que contém os Planos de discagem
internacionais para a versão atual.
O arquivo da BOBINA usa a convenção de nomeação e está disponível da site da Cisco na Web:
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=278719042&softwareid=282074292&os=
Linux&release=3.1.33-GB&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest

Configurar
Este é o procedimento para instalar o arquivo da bobina INNP.
Etapa 1. Início de uma sessão ao OS Admin.

Etapa 2. Navegue ao upgrade de software > instalam/elevações, segundo as indicações da
imagem:

Selecione a fonte: Aqui nós estamos usando o servidor SFTP para executar a
instalação/elevação.
Fonte: Sistema de arquivos remoto
Diretório: /
Servidor: Aqui você tem que manter o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT

running do portátil/desktop do aplicativo SFTP.
Nome de usuário: Nome de usuário SFTP.
Senha do usuário: Senha do usuário SFTP.
Protocolo transfer: SFTP

Etapa 3. Selecione em seguida e então a tela segundo as indicações da imagem aparece.
Você tem que selecionar o arquivo correto da bobina para INNP e então selecioná-lo em seguida.

Você obtém a tela segundo as indicações da imagem. Selecione em seguida.

Etapa 4. A instalação é em andamento:

Etapa 5. A instalação completa.

Execute a mesma operação para todos os Nós no conjunto.

Instalação de INNP
Etapa 1. Sob Cisco unificou a administração CM, navegam ao roteamento de chamada > ao

instalador do Plano de discagem.

Etapa 2. Clique sobre o achado e selecione INNP, segundo as indicações da imagem:

Etapa 3. Segundo as indicações da imagem, clique sobre Install.

Uma vez que a instalação do arquivo da bobina feita, reinicia o serviço CM em todos os Nós.

Cláusulas em INNP
First understand the clauses in the INNP:
# P: Digit pattern -- PATTERN TAG
# T: Type of Number -- I(nternational) or N(ational)
# W: Network Specific Facilities -- OP or OPXXXX(alternate carriers)
# U: Urgent pattern? (Call extended immediately on match)
# [2-6]XXXXX
P: [2-6]XXXXX

LOCAL-6-DIGIT

# [2-6]XXXXXX
P: [2-6]XXXXXX

LOCAL-7-DIGIT

# [2-6]XXXXXXX
P: [2-6]XXXXXXX

LOCAL-8-DIGIT

# Long Distance Calls
# 0+11+[2-6]XXXXXXX
P: 0
P: 11
P: [2-6]XXXXXXX
T: N

NATIONAL-ACCESS
AREA-CODE
LOCAL-8-DIGIT

# 0+2[02]+[2-6]XXXXXXX
P: 0
P: 2[02]
P: [2-6]XXXXXXX
T: N

NATIONAL-ACCESS
AREA-CODE
LOCAL-8-DIGIT

# 0+33+[2-6]XXXXXXX
P: 0
P: 33
P: [2-6]XXXXXXX
T: N

NATIONAL-ACCESS
AREA-CODE
LOCAL-8-DIGIT

# Services, Mobile & Non Geographic Calls

# 100
P: 100
U: Y

SERVICE

# 101
P: 101
U: Y

SERVICE

# 80[01589]X+XXX+XXX
P: 80[01589]X
P: XXX
P: XXX
T: N

LOCAL-PREFIX-8-MOBILE
MOBILE-ACCESS
MOBILE-SUBSCRIBER

# 81XX+XXX+XXX
P: 81XX
P: XXX
P: XXX
T: N

LOCAL-PREFIX-8-MOBILE
MOBILE-ACCESS
MOBILE-SUBSCRIBER

# 8128+XXX+XXX
P: 8128
P: XXX
P: XXX
T: N

LOCAL-PREFIX-8-MOBILE
MOBILE-ACCESS
MOBILE-SUBSCRIBER

# 8149+XXX+XXX
P: 8149
P: XXX
P: XXX
T: N

LOCAL-PREFIX-8-MOBILE
MOBILE-ACCESS
MOBILE-SUBSCRIBER

Satisfaça para mais detalhes consultam abaixo do link para cláusulas INNP:
http://www.cisco.com/web/software/282074292/122537/INNP.txt
Com base na informação acima nós criaremos o filtro da rota.
Exemplo:
Sua exigência é criar o filtro de chamada local que permite somente a chamada local.
Encenação: A extensão 3001 tem que chamar ao número móvel local que começa com 7,8 e 9.
A extensão 3001 tem que chamar o número local da linha terrestre (dígito 8).
A extensão 3001 tem que obstruir o STD e discar nacional do atendimento.
Etapa 1. Crie a separação nova – PT-LOCAL
Navegam ao roteamento de chamada > à classe de >Partition do controle.

Etapa 2. Criam o CSS novo – CSS-local
Navegue ao roteamento de chamada > à classe de controle > de Calling Search Space.
Neste CSS, você mantém a separação PT-LOCAL.

Etapa 3. Crie o filtro do roteador.
Navegue ao roteamento de chamada > ao filtro da rota.
Clique sobre Add novo, segundo as indicações da imagem:

Segundo as indicações da imagem, selecione o plano de numeração.

Estes filtros são criados conforme a exigência.

Etapa 4. Crie a rota padrão.
Navegue ao roteamento de chamada > à rota/caça > à rota padrão.

Assegure-se de por favor que a extensão dos testes tenha o CSS correto (CSS-local).

Verificar
Verificação da configuração:
Etapa 1. Sob o analisador do número de discagem, navegue à análise > aos telefones.

Incorpore a extensão 3001 e clique sobre o achado.

Etapa 2. Como você clica sobre faça a análise, uma página aparece com todos os detalhes e filtro
correto, segundo as indicações da imagem:

Troubleshooting
Os trabalhos configurados do filtro da rota muito bem mas têm uma edição. Se você discou o
número STD com código de área de dois dígitos o atendimento vá embora.
Exemplo: Se você o número de discagem 080 26252728, ele distribui o atendimento com filtro
local.

A razão atrás dela é que a chamada para o número Local-8-digit está permitida e combina o
dígito 8 com exclusão do código de área.
Tão aqui você tem que explicitamente definir no filtro para obstruir o código de área no filtro local.
Etapa 1. Navegue ao filtro do roteador e edite a cláusula para o dígito do Local 8.

Etapa 2. Selecione o AREA-CODE DOES-NOT-EXIST e salvar o filtro, segundo as indicações da
imagem:

O filtro olha como abaixo:

Etapa 3. Execute o DNA para o número STD com o código de área de dois dígitos.

Nota: Você tem que explicitamente obstruir o teste padrão que não é exigido.

