Como configurar a conferência caracterize agora
em CUCM 11.X
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Introdução
Este documento descreve uma conferência dos novos recursos agora, no gerente das
comunicações unificadas de Cisco (CUCM).

Pré-requisitos
Requisitos
Cisco recomenda que você tem o conhecimento dos recursos de mídia no gerenciador de
chamada.

Componentes Utilizados
A informação neste documento é baseada na versão 11.5.0.99838-4 CUCM.
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
A conferência caracteriza agora reserva chamadores externos e internos juntar-se a uma
conferência discando um número de diretório da conferência agora IVR, que seja um número
centralizado do assistente da conferência. Um aplicativo de IVR guia o chamador para juntar-se à
conferência jogando anúncios. Depois que o host incorpora o número da reunião e o PIN
corretamente, um bridge de conferência está atribuído baseou na lista do grupo dos recursos de
mídia (MRGL) do host. Os participantes, que se juntam antes que a reunião comece, são
reorientados ao mesmo bridge de conferência. O host pode ajustar o código de acesso dos

participantes para uma teleconferência segura.

Configurar
Este é um procedimento para configurar a conferência caracteriza agora.

Configurações
Etapa 1. Configurar a conferência agora.
Navegue ao roteamento de chamada > à conferência agora, segundo as indicações da imagem:

Mantenha aqui a conferência agora DN na separação que é acessível com Calling Search Space
respectivo (CSS).

Etapa 2. Agora sob o dispositivo e atribua o usuário do proprietário.
Navegue ao dispositivo > ao telefone e à busca para o dispositivo.

Selecione o dispositivo correto.

Aqui selecione o proprietário como o usuário e atribua o usuário do proprietário - a
identificação aqui Cisco é usada como o usuário do proprietário - identificação.

Etapa 3. Segundo as indicações da imagem, navegue ao gerenciamento de usuário > ao
utilizador final.

Procure pelo usuário e selecione o usuário atribuído no telefone em etapa 2.

Mantenha o PIN do usuário. Este pino é usado se você é o host da reunião.

Etapa 4. Selecione a caixa de seleção para o utilizador final Enable à conferência do host agora,
segundo as indicações da imagem:

Verificar
Para verificar sua configuração, chame ao diretório Number(DN) isto é 3030 da conferência
agora. Incorpore a reunião número 3002seguido por # chave.
Como um host mantém por favor o pino configurado em etapa 3. Agora para o outro participante
compartilhe por favor da reunião número 3002 e do código 1234 do participante.

Troubleshooting

Os passos de Troubleshooting para esta configuração são cobertos em um documento separado.

