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Introdução

Este original descreve como transferir atendimentos diretamente em uma caixa do correio de voz
com máscara da extensão no Cisco Unity Connection (CUC).

 Contribuído por Luis Gómez, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Unity Connection●

Gerente de uma comunicação de Cisco Unfied (CUCM)●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada a liberação integrado em 9.X CUC ou em mais tarde
através do Session Initiation Protocol (SIP) ou do Skinny Call Control Protocol (SCCP) com
CUCM 9.x ou mais tarde.

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 do comando any.

Configuração

Etapa 1. Crie um perfil de correio de voz novo em CUCM:

Navegue para avançar o > Add das características > do correio de voz > do perfil de correio de



voz novo

Nome do perfil de correio de
voz Use um nome destacado para este perfil

Descrição Opcional

Piloto de correio de voz Atribua o número piloto PRE-configurado e o Calling Search Space (CSS) para
a integração atual, usa a rota padrão se SORVO ou piloto da caça se SCCP

Máscara do correio de voz
Use um convite para combinar o plano marcando da extensão dos usuários,
por exemplo: use o para combinar o Plano de discagem de 4 extensões de
dígitos

Faça a isto o perfil de correio
de voz do padrão para o
sistema

Desmarcado

Similar segundo as indicações da imagem:

           

Etapa 2. Crie um ponto de rota novo CTI em CUCM:

Navegue ao > Add do dispositivo > do ponto de rota CTI novo, configure estes ajustes:

Nome de dispositivo Use um nome destacado para este ponto de rota
Descrição Opcional

Conjunto de dispositivos Use o pool de dispositivos PRE-configurado para a integração de correio de
voz

Espaço de pesquisa de
chamada Use o CSS PRE-configurado para a integração de correio de voz

Similar segundo as indicações da imagem:



          

Etapa 3. Configurar o número de diretório para o CTI

Adicionar uma nova linha sob a seção da associação, configurar o número de diretório como
asterisk+wildcard para combinar o Plano de discagem de Ramais dos usuários:

Similar segundo as indicações da imagem:



          

Sob o atendimento dianteiro e ajustes do atendimento de chamada selecione para a frente tudo à
opção do correio de voz:

          

Verificar

Transferência a todo o teste padrão que combina o alcance o ponto de rota CTI, a máscara da
caixa do correio de voz permite que a extensão de dígitos somente 4 seja distribuída, a conexão
de unidade recebe o atendimento como uma chamada encaminhada a essa extensão e envia o



chamador diretamente à caixa postal do usuário.

Troubleshooting

Para a chamada transferida que alcança o monitoramento de status da porta remota do uso da
saudação inicial do padrão CUC (rPSM) para que a conexão de unidade verifique os Ramais de
transferência.

http://ciscounitytools.com/Applications/CxN/PortStatusMonitorCUC7x/PortStatusMonitorCUC7x.html
http://ciscounitytools.com/Applications/CxN/PortStatusMonitorCUC7x/PortStatusMonitorCUC7x.html
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