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Introdução

Este documento descreve como trazer em linha um cartão novo do núcleo SPE310 aos
aplicativos de suporte tais como o editor do CallManager da Cisco ou o subscritor, ou como
adicionar o correio de voz do Cisco Unity em um ICS7750. Nesta encenação, um SPE310 de
funcionamento que seja executado o gerenciador de sistema no chassi ICS7750 já existe, e você
pôde ter uns ou vários SPE adicionais devotados aos aplicativos running. O objetivo é adicionar e
estabelecer um outro SPE em que você pode instalar aplicativos.

Pré-requisitos

Requisitos

Este documento aplica-se primeiramente ao cartão SPE no Cisco ICS 7750 com a versão de
software 2.1.x ou mais tarde. Este documento não detalha algumas das tarefas exigidas para a
administração ou o uso apropriado destes componentes:

CallManager Cisco 3.1●

3.0 do Cisco Unity●

Gateway de voz Cisco●

Cisco exprime sobre IP (VoIP) (as tecnologias voip geralmente.)●

Você deve ter uma compreensão básica destes componentes. Uma compreensão básica do
hardware ICS7750 é igualmente útil. Para obter mais informações sobre do hardware ICS7750,
refira o guia de instalação de hardware do Cisco ICS 7750 e a administração e o guia de
Troubleshooting do Cisco ICS 7750.

//www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_callmg/3_1/
//www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/c_unity/unity30/
//www.cisco.com/en/US/products/sw/voicesw/index.html
//www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tk701/tsd_technology_support_protocol_home.html
//www.cisco.com/en/US/products/hw/voiceapp/ps967/products_installation_and_configuration_guide_chapter09186a00800a931d.html
//www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/ics7750/software/25/troubleshooting/guide/icstg25_1.html
//www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/ics7750/software/25/troubleshooting/guide/icstg25_1.html


Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no ICS7750, Software Release 2.1.x.

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.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Aplicativo SPE

Cada ICS7750 deve conter exatamente um SPE310 que é o SPE que executa o ICS System
Manager. Todos SPE310 restantes no chassi executam o software central ICS que contém
somente um grupo do núcleo de serviços de gerenciamento de sistema, basicamente bastante
para o gerenciador de sistema SPE para administrar/controlam estes SPE. Estes cartões podem
executar aplicativos do CallManager da Cisco ou do Cisco Unity ou outros aplicativos suportados
no futuro.

Instale um SPE novo para executar aplicativos

Instruções passo a passo

Este procedimento aplica-se à instalação de um SPE310 novo, adicional que execute aplicativos
em um chassi ICS7750. Não se aplica à substituição de um SPE existente para aplicativos
running ou à substituição do SPE que executa o gerenciador de sistema.

Instale o cartão SPE310 em um slot vazio no chassi ICS7750.1.
Ajuste a data, a hora, e a zona de hora (fuso horário) corretas no SPE310 novo.Entre como
um administrador (usuário - a identificação é administrador), e incorpore a sua senha (o
padrão é changeme).No SPE, escolha o começo > os ajustes > o Control Panel > a
data/hora.A janela de propriedades da data/hora aparece.Ajuste a data, a hora, e a zona de
hora (fuso horário) corretas, a seguir clique a APROVAÇÃO para aceitar as mudanças.

2.

Use o ICSConfig para configurar o SPE novo para aplicativos running.3.
Instale o correio de voz do CallManager da Cisco, do Cisco Unity, e as outras Aplicações de
voz no SPE310.Refira a instalação de seção do CallManager da Cisco do Cisco ICS 7750
que obtém o guia começado.Refira a instalação do correio de voz do Cisco Unity no Cisco
ICS 7750.Refira a suportação e a restauração da revisão do CallManager da Cisco 3.1 para
que como restaure dados do CallManager da Cisco.

4.

Verificar

Após toda a instalação, o administrador deve fazer a anotação desta informação:

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/ics7750/hardware/notes/icsfru26.html
//www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/ics7750/hardware/notes/icsfru26.html#467415
//www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/ics7750/hardware/quick/guide/icsgsg23.html#161092
//www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/ics7750/hardware/quick/guide/icsgsg23.html
//www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/ics7750/hardware/quick/guide/icsgsg23.html
//www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/ics7750/unity301/software/configuration/guide/uvminst.html
//www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/install/3_1/b_r311.html


   

Nomes de host de sistema●

Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, máscara de sub-rede, e gateway
padrão do sistema SPE

●

Senhas de sistema●

String de comunidade do Simple Network Management Protocol (SNMP)●

Informação de versão, especialmente dos aplicativos que não puderam restaurar
corretamente nos sistemas que não contêm a mesma versão

●

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.

Informações Relacionadas

Guia da administração do CallManager da Cisco, liberação 3.1(2)●

Release Note para a liberação do correio de voz do Cisco Unity 3.0(1) para o Cisco ICS 7750●

Instruções de redimensionamento de imagem para os cartões SPE310 no Cisco ICS 7750●

Suporte à Tecnologia de Voz●

Suporte ao Produto de Voz e Comunicações Unificadas●

Troubleshooting da Telefonia IP Cisco●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/3_1_2/ccmcfg/ccmcfg.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/ics7750/software/release/notes/UVMRelNt.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/ics7750/software/notes/icsspe23.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=tech&amp;level0=268436015&amp;referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=prod&amp;level0=278875240&amp;referring_site=bodynav
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1587050757/102-3569222-3545713?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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