Configurar 0 para discar o operador no
CallManager da Cisco (o PLAR)
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Introdução
Este documento descreve o procedimento que você se usa para configurar o CallManager da
Cisco a fim permitir que os clientes disquem o operador compondo 0 (zero). Esta característica é
igualmente sabe como Ringdown automatizado linha privada (PLAR). Embora você pode
conseguir o mesmo resultado com a configuração do seletor da velocidade para discar o
recepcionista ou o número principal, os clientes discam frequentemente 0 para o operador. Este
documento explica como configurar o sistema para permitir esta situação.

Pré-requisitos
Requisitos
Cisco recomenda que você tem uma familiaridade geral com configuração do CallManager da
Cisco.

Componentes Utilizados
A informação neste documento é baseada nas versões do CallManager da Cisco 10.5.2 e 11.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.

Configurar
1. Escolha o roteamento de chamada > o relatório do plano de rota e verifique-os que não há
nenhum outro teste padrão que começa com 0 (zero).
2. Escolha o > Add do roteamento de chamada > do teste padrão da tradução novo.
3. Crie um padrâo de tradução 0 e especifique a máscara de transformação de parte chamada
como número de telefone do operador. No exemplo na janela de configuração do teste

padrão da tradução, 4001 é o número do
operador.

4. O exemplo da janela de configuração do teste padrão da tradução supõe que não há
nenhuma Calling Search Spaces ou separação. Entretanto, muitas implementações fazem
uso deles.O princípio básico geral é assegurar-se de que o Calling Search Space para o
teste padrão da tradução inclua a separação do número de diretório do telefone que é
chamado. Neste caso, há um teste do Calling Search Space que seja selecionado da lista de
drop-down do Calling Search
Space.

5. O número de diretório 4001 do telefone pertence à separação chamada Partition2.
Consequentemente, o teste do Calling Search Space precisa de incluir
Partition2.

Verificar
A fim testar a configuração, discar o dígito 0. O atendimento deve aterrar na extensão configurada
para o PLAR, 4001 neste caso.

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

