Como configurar o recurso Conferência Agora
no CUCM 11.X
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Introduction
Este documento descreve um novo recurso Conference Now, no Cisco Unified Communications
Manager (CUCM).

Prerequisites
Requirements
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento dos recursos de mídia no Call Manager.

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas na versão 11.5.0.99838-4 do CUCM.
The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informações de Apoio
O recurso Conferência Agora permite que chamadores externos e internos participem de uma
conferência discando um Número de Diretório IVR do Conference Now, que é um número de
assistente de conferência centralizado. Um aplicativo IVR orienta o chamador para participar da
conferência reproduzindo anúncios. Depois que o host digita o Número da Reunião e o PIN
corretamente, uma bridge de conferência é alocada com base na Lista de Grupos de Recursos de
Mídia (MRGL) do host. Os participantes, que ingressam antes do início da reunião, são
redirecionados para a mesma bridge de conferência. O host pode definir o Código de acesso dos
participantes para uma chamada de conferência segura.

Configurar
Este é um procedimento para configurar o recurso Conferência Agora.

Configurações
Etapa 1. Configure a Conferência Agora.
Navegue até Roteamento de chamada > Conferência agora, como mostrado na imagem:

Mantenha o DN da Conferência Agora em Partição, que pode ser acessado com o CSS (Calling
Search Space, Espaço de Pesquisa de Chamada) respectivo.

Etapa 2. Agora em Device e atribua o Owner User.
Navegue até Dispositivo > Telefone e procure o dispositivo.

Selecione o dispositivo correto.

Selecione Proprietário como Usuário e atribua a ID de Usuário Proprietário. Aqui a cisco é usada
como ID de usuário proprietário.

Etapa 3. Como mostrado na imagem, navegue para Gerenciamento de usuário > Usuário final.

Procure o usuário e selecione o usuário atribuído no telefone na Etapa 2.

Mantenha o PIN do usuário. Esse pino será usado se você for o organizador da reunião.

Etapa 4. Marque a caixa de seleção Enable End User to Host Conference Now, conforme
mostrado na imagem:

Verificar
Para verificar sua configuração, ligue para a Conferência Agora Número do Diretório (DN), ou
seja, 3030. Digite o número da reunião 3002 seguido de # key.
Como host, mantenha o pino configurado na etapa 3. Agora, para outro participante, compartilhe
o número da reunião 3002 e o Código do Participante 1234.

Troubleshoot
As etapas de solução de problemas para essa configuração são abordadas em um documento
separado .

