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Introdução
Este documento descreve uma conexão de unidade à edição da integração de dispositivo PBX
relativa ao estado do indicador de espera de mensagem (MWI). O Gateways de mídia IP PBX
(PIMGs) é os dispositivos que permitem que a conexão de unidade seja integrada com
dispositivos PBX. Às vezes estes dispositivos comunicam a informação de chamada e o estado
MWI através de um cabo serial. Esta comunicação pode ser pelo SMDI, pelo MCI, ou pelo MD110.

Problema
Nesta situação há PIMGs múltiplo estabelecido a uma integração SMDI Centrex. Às vezes, o MWI
não trabalha.
O PIMGs estabelece-se em uma configuração do mestre/escravo como indicado na fundação as
unidades do analógico PIMG para uma integração serial seccionam do guia de integração PIMG
para a liberação 9.x do Cisco Unity Connection.

A fim obter mais dados de PIMGs, você precisa de permitir estes traços em todo o PIMGs.
1. No PIMG/TIMG, vá à interface de administração e escolha diagnósticos > traço/registo.
2. Ao lado do traço, o clique configura. Cisco recomenda que você gira sobre estes
traços:Telefone - verifique a caixa de verificação do evento.Voip - verifique a caixa de
verificação de Prot.SI - verifique todas as caixas de seleção.SiIP - verifique todas as caixas
de seleção.
3. Clique em Submit.
Termine estas etapas a fim começar e recolher traços no PIMG:
1. No PIMG/TIMG, vá à interface de administração e escolha diagnósticos > traço/registo.
2. Ao lado do traço, clique o começo e faça uma chamada de teste depois que bastante hora
passou que você espera que o atendimento deve ter rolado ao correio de voz.
3. Reproduza um exemplo de onde o MWI não trabalhe.
4. Clique em Stop.
5. Clique a transferência a fim obter o arquivo de rastreamento.
O PIMG que recebeu o pedido MWI da conexão de unidade pôde mostrar este quando o
problema ocorreu:
Épossível você observará estas edições:
●

●

Você pôde ver esta sequência no traço. Você vê a notificação tentada três vezes e concluída
finalmente com uma mensagem de 200 APROVAÇÕES para parar o processo. Contudo, o
MWI não é girado sobre.
Você pôde igualmente observar que o PIMG que mostra esta informação não é o mestre
PIMG.

Solução
Siga estas etapas para resolver o problema:
1. Vá à página da web de administração da conexão de unidade.
2. Vá às integrações de telefonia.
3. Clique portas (ou grupos de porta, se você quer desabilitar o grupo de porta inteiro).
4. Escolha o nome do indicador do sistema de telefone e incorpore a integração PIMG.
5. Entre nas portas para o escravo PIMGs e desmarcar a notificação de mensagem da
execução e envie a caixa de verificação dos pedidos MWI.
6. Salvar para cada porta.
Isto sae somente das portas do mestre PIMG capazes de terminar estas funções. Agora o MWI
deve funcionar como esperado.

