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Introdução

Este original descreve o roteamento de chamada para o conjunto da cruz da mobilidade da
extensão (EMCC) com uso do grupo padrão da rota local (SLRG). As chamadas de emergência
através de EMCC são um foco deste original.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Mobilidade da extensão (EM)●

EMCC●

ambientes do Multi-conjunto●

Roteamento de chamada do gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM)●

Separação (PT)●

Calling Search Space (CSS)●

Registro do Telefone●

Note: Este original supõe que EMCC está configurado já e o login de usuário do cruz-
conjunto é bem sucedido.

Componentes Utilizados



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

CUCM 8.0+●

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.

Informações de Apoio

A terminologia geral EMCC (conjunto home, conjunto de visita, ect.) é definida abaixo para o uso
neste original.

Conjunto home: O conjunto que contém o utilizador final, o perfil de dispositivo de usuário, o
Plano de discagem e a informação de registro. 

●

Conjunto de visita: O conjunto que contém a configuração do telefone e de recursos locais
físicos tais como o gateway de voz (VG).

●

Pool de dispositivos vagueando: Criado no conjunto home para encontrar attibutes vaguear-
sensíveis.  O conjunto home tem um pool de dispositivos vagueando para cada conjunto de
visita.  Conseguir a seleção do pool de dispositivos vagueando apropriado é crítica em
assegurar uma configuração bem sucedida do roteamento de chamada EMCC.   

●

Filtro de Geolocation: Os filtros de Geolocation definem que dos objetos do geolocation
devem ser usados ao comparar os geolocations de dispositivos diferentes. Um grupo de
telefones pode ser atribuído os geolocations idênticos, à exceção da sala e do assoalho em
que são ficados situados. Mesmo que os geolocations reais de cada telefone difiram, o
geolocation filtrado é o mesmo. Geolocations é usado para identificar o lugar de um
dispositivo e o filtro do geolocation indica que partes do geolocation são significativas.

●

Informação de Geolocation: A informação de localização geográfica, ou o geolocation,
descrevem uma posição física no mundo. Em comunicações unificadas a administração do
gerenciador de Cisco, você configura geolocations manualmente. A administração do
gerenciador das comunicações unificadas de Cisco permite que você especifique um
geolocation para cada dispositivo. Cada conjunto de visita envia a informação do geolocation
ao conjunto home durante o início de uma sessão EMCC. Uma vez que o conjunto home
obtém a informação do geolocation do conjunto de visita aplica um pool de dispositivos
vagueando.

●

Pool de dispositivos vagueando: Depois que o filtro do geolocation EMCC é aplicado CUCM
seleciona um pool de dispositivos baseado fora do melhor combina para a informação do
geolocation do telefone. O pool de dispositivos selecionado é referido frequentemente como o
pool de dispositivos vagueando ao discutir EMCC. Cada pool de dispositivos vagueando é
atribuído a um Geolocation.

●

Note: O conceito vagueando do pool de dispositivos para EMCC é diferente do que o pool
de dispositivos vagueando da mobilidade do dispositivo.



Note: Não confunda lugar com os geolocations. Os lugar, que você configura usando a
opção de menu do sistema > do lugar, permitem que você defina as entidades que um
sistema de processamento de chamada centralizado se usa para fornecer o controle de
admissão da chamada (CAC). Geolocations, que você configura usando a opção do sistema
> do menu de configuração de Geolocation, permite que você especifique as localizações
geográficas que você se usa para associar dispositivos do gerente das comunicações
unificadas de Cisco para características tais como a divisão lógica.

Processamento de chamadas EMCC

O roteamento de chamada é executado pelo conjunto home. As chamadas de emergência devem
ser dirigidas ao conjunto de visita para alcançar o gateway local onde o telefone de mesa é
encontrado fisicamente. Em ambientes EMCC é melhor prática usar o SLRG para chamadas de
emergência somente. Isto é porque o SLRG em EMCC é usado para enviar o retorno de
chamada ao conjunto do visitng através do tronco do SORVO EMCC.

O roteamento de chamada com uso do SLRG apresenta um problema quando o SLRG é
configurado extensivamente no ambiente antes de executar EMCC; os atendimentos podem ser
estendidos aos destinos não pretendidos pelos administradores. Isto documentented em
CSCul58705. A encenação esboçada abaixo indica tal problema.

Um usuário situado fisicamente nos logs EU em seu perfil EM E.U.●

O usuário tenta colocar uma chamada externa a um número E.U. PSTN e o conjunto E.U.
tem um teste padrão de harmonização para o número local PSTN

●

O teste padrão combinado é configurado para usar SLRG●

O atendimento é enviado ao conjunto de visita através do tronco do SORVO EMCC●

O atendimento é esperado falhar no conjunto EU porque o conjunto EU não será configurado
para segurar testes padrões para o North American Numbering Plan (NANP). Os administradores
podem abrandar a encenação acima criando as rotas padrão que uso da adjunção CSS para o
roteamento de chamada em vez do SLRG.

O CSS para o roteamento de chamada em EMCC é uma concatenação de três CSS (Adjunt CSS,
linha CSS, e perfil de dispositivo CSS). O Adjunt CSS tem a prioridade mais alta, seguida pela
linha CSS, e ultimamente o perfil de dispositivo CSS tem a mais baixa prioridade.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCul58705


A adjunção CSS é configurada no pool de dispositivos vagueando no conjunto home e é usada
por EMCC para distribuir chamadas de emergência ao conjunto de visita; além disso, a adjunção
CSS deve conter as separações para rotas padrão da emergência tais como 9.911, e 911. As
rotas padrão e as separações associadas à adjunção CSS devem prover o SLRG assim que
atendimentos são dirigidas ao conjunto de visita.  

Configuração

Este original é baseado fora de uma topologia com os três conjuntos CUCM, cada um com um
único telefone registrado. O conjunto E.U. com o telefone E.U., o conjunto EU com o telefone EU,
e o conjunto de Ásia com o telefone de Ásia. Cada conjunto é conectado através do tronco
configurado do SORVO EMCC. 

Note: Somente um tronco do SORVO EMCC pelo conjunto é necessário

Diagrama de Rede



Configurar a informação do geolocation

A informação de Geolocation tem que ser configurada em cada conjunto que participa em EMCC.
Para configurar a informação do geolocation navegue a administração CM > o sistema > a
configuração unificados de Geolocation.



Note: O conjunto home precisa de receber a informação do geolocation para que cada
conjunto de visita selecione o pool de dispositivos vagueando correto. O conjunto home
igualmente precisa a informação do geolocation para se.

Note: O conjunto E.U. é o conjunto home para esta configuração do laboratório quando o
conjunto EU e de Ásia for os conjuntos de visita.

No conjunto E.U. nós temos a seguinte configuração do geolocation:



Atribua a informação do geolocation aos telefones usando EMCC

A informação de Geolocation pode ser atribuída aos telefones no nível da empresa, pool de
dispositivos em nível, ou a nível individual do telefone.

Para atribuir a informação do geolocation no nível da empresa navegue a administração unificada
> o sistema > os parâmetros empresariais CM.

Para atribuir a informação do geolocation a nível do pool de dispositivos navegue a administração
unificada > o sistema > o pool de dispositivos CM.

Para atribuir a informação do geolocation a nível do telefone navegue a administração unificada >
o dispositivo > o telefone CM.



Configurar o filtro de Geolocation

O filtro do geolocation especifica os critérios para o lugar do dispositivo que combina como o país,
o estado, e os valores da cidade. Para configurar filtros do geolocation navegue a administração
CM > o sistema > o filtro unificados de Geolocation.

Em seguinte imagem somente o país e a cidade são selecionados para o filtro do geolocation.



Note: O conjunto E.U., o conjunto de Ásia, e o conjunto EU têm a mesma configuração no
filtro do geolocation assim que nós precisamos somente um filtro no conjunto home. Se o
filtro do geolocation é diferente no conjunto home comparado aos conjuntos de visita, o
conjunto home precisa um filtro do geolocation configurado pelo conjunto de visita.



Atribua o filtro de Geolocation à configuração EMCC

  

Para atribuir o filtro do geolocation à configuração da característica EMCC navegue configuração
a administração CM > recursos avançados > da característica unificados EMCC > EMCC.

Como visto na imagem acima, o filtro é atribuído à configuração EMCC. Isto deverá ser feito em
todos os conjuntos que participam em EMCC.

Crie poois de dispositivos vagueando com a adjunção CSS em cada conjunto

Para criar poois de dispositivos vagueando navegue a administração unificada > o sistema > o
pool de dispositivos CM.

Note: Cada conjunto precisa de vaguear os poois de dispositivos criados para os conjuntos
opostos.  

A topologia para este original é:

O conjunto E.U. tem o EU e poois de dispositivos vagueando de Ásia●

O conjunto EU tem poois de dispositivos vagueando E.U. e de Ásia●

O conjunto de Ásia tem poois de dispositivos vagueando EU e E.U.●

A seção de configuração do Geolocation do pool de dispositivos será usada para selecionar o
pool de dispositivos vagueando para o conjunto de visita correto.  Se nós queremos criar um pool
de dispositivos vagueando para o conjunto E.U., nós devemos fazer o seguinte.

Crie um pool de dispositivos●

Atribua um geolocation ao pool de dispositivos O geolocation deve ter a abreviatura do país
E.U. junto com uma etiqueta da cidade do RTP (proveja a seção de informação do
geolocation configurar deste original para ver a configuração).

●

A chave aqui é recordar que o pool de dispositivos vagueando está selecionado no conjunto
home para cada início de uma sessão EMCC. Isto significa que nós usamos a informação do
geolocation do telefone de visita para fazer a determinação para que o pool de dispositivos é
apropriado para selecionar.



Troubleshooting

Para pesquisar defeitos o roteamento de chamada EMCC emite-o precisará de recolher os traços
do CallManager da Cisco do conjunto home e para o conjunto de visita. O conjunto home executa
o roteamento de chamada mas o atendimento pode ser enviado ao conjunto de visita para os
atendimentos que utilizam o SLRG.
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