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Introdução:

Este documento discute como configurar um Cisco IP Phone para o ring-down automático da
linha privada (PLAR) ou Hotdial com o gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM).

A característica PLAR está projetada assim, assim que o telefone for fora-gancho em uma linha
que específica disca um número PRE-configurado.

Contribuído por Jose Villalobos, engenheiro de TAC da Cisco.

Editado por Luis Ramírez, engenheiro de TAC da Cisco.

Requisitos

  

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM)●

Chamando o espaço de Seach (CSS)●

Separação (PT)●

Testes padrão da tradução ●

Regras do seletor do Session Initiation Protocol (SIP) ●

Componentes Utilizados

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

CUCM 10.5●

Protocolo skinny client control (SCCP) & registro dos telefones do SORVO com 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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial de toda a mudança.



Produtos Relacionados

Este documento pode igualmente ser usado com estes versão de hardware e software:

CUCM 8.X/9.X/11.X ●

Passos de configuração

Configuração PLAR SCCP

A fim permitir que o telefone disque automaticamente um número de telefone PRE-configurado
quando o telefone IP vai fora-gancho, um CSS é configurado com uma separação que contenha
um teste padrão da tradução com uma corda vazia do teste padrão da tradução. Isto conduz ao
fósforo do Cisco Call Manager imediatamente este teste padrão. O teste padrão da tradução
transforma então o número chamado (isto é nenhum) ao número de destino (Hotdial) onde o
atendimento é entregado.

Nota: Desde que um número de diretório (DN) configurado para o PLAR disca um número
preconfigured quando vai fora-gancho, você não pode usar PLAR DN para discar nenhuns
outros números. Por exemplo, esta é uma configuração típica em entradas do hotel.

Etapa 1. Creta uma separação para o destino PLAR.

Navegue para chamar a classe Control>Partition de Routing> e para adicionar então uma
separação nova. Incorpore os detalhes exigidos e clique então a inserção



Etapa 2. Crie um CSS novo

Navegue para chamar o Calling Search Space de Control> da classe de Routing> e para clicá-lo
então Add a New Calling Search Space. 



Etapa 3. Crie um teste padrão da tradução.

Navegue o teste padrão da tradução de Routing> do toCall e clique-o então adicionam um teste
padrão da tradução novo. Selecione o nome da separação e o CSS desejados que foram criados
previamente em etapas um e em etapa dois. Finalmente, sob a máscara da transformação da
parte chamada, incorpore o número do alvo PLAR. Clique em Insert.

Nota: Assegure-se de que o campo do teste padrão da tradução esteja saido vazio.



Nota: O projeto atrás do exemplo é baixo em DN 1161. 1161 é o alvo para o PLAR, mas
garantias desta configuração que 1161 pode receber um atendimento de todo o outro
telefone.

O CSS usado no primeiro tiro de tela para o teste padrão da tradução tem o acesso à separação
do alvo DN.

Etapa 4. Atribua o Calling Search Space desejado para o telefone PLAR.

Navegue ao dispositivo > ao telefone ●



Clique o achado a fim encontrar todos os Telefones IP registrados no gerente das
comunicações unificadas de Cisco

●

Selecione o telefone PLAR, e escolha o DN ao PLAR●

Assing o CSS ao DN para o PLAR●

Nota: Este exemplo de configuração cria um PLAR em DN 1054 1161, mas o CSS é



configurado a um nível DN, que forneça a capacidade para atribuir um outro DN a um botão
diferente no telefone, reservando fazer chamadas normal do mesmo telefone IP sem afetar
a característica PLAR. 

 Configuração PLAR do SORVO

Etapa 1. Crie regras do seletor do SORVO PLAR

Navegue regras do roteamento > do seletor do toCall > de seletor do SORVO regras ●

Adicionar novo.●

Nota: O campo de descrição é opcional. 

Nota: O parâmetro do seletor, é ajustado para abotoar-se, a fim forçar a característica PLAR
a somente 1 DN do dispositivo. 

Nota: Se o PLAR é exigido em um outro botão ou telefone IP, uma outra regra PLAR precisa
de ser criada. 

Etapa 2. Atribua a regra aos telefones do SORVO.

Isto é exigido somente em telefones do SORVO.



Verificar

A fim verificar que a configuração esteve executada corretamente tome o telefone fora do gancho.
O telefone disca automaticamente o número 1161.
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