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Въведение
CorporateCallRecorder използва най - точния и мощен метод за получаване на 
нотификации при възникването на събития по започване, приключване, трансфер, hold / 
resume и т.н. на разговори - свързване като клиент с Cisco JTAPI (Java Telephony 
Application Programming Interface) интерфейса на ССМ. За да може JTAPI модула на 
CCR да се свърже към ССМ  и да изпълнява нормално дейността си, е необходимо да се 
предприемат две конфигурационни стъпки:

• Инсталация на Cisco JTAPI имплементацията и съхраняване на jtapi.jar

• Създаване на потребител за комуникация с Cisco JTAPI и асоциирането му  с 
телефоните, които ще се записват

Инсталация на Cisco JTAPI интерфейса
За да може CCR да комуникира с Cisco JTAPI адаптора, последния трябва да се 
инсталира като плъгин на ССМ.

За да инсталирате JTAPI адаптора следвайте следната процедура:

• Влезте в административния уеб интерфейс на ССМ  - Cisco Service Configuration / 
Cisco Unified CallManager Serviceability.

• Изберете менюто “Application / Install Plugins”. В списъка ще намерите 
инсталатора на Cisco JTAPI. Кликнете на иконата му за да стартирате 
инсталацията.
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• Следвайте стъпките на инсталатора за да инсталирате JTAPI адаптора.

• Запишете точната версия на инсталирания JTAPI адаптор.

• За да работи коректно CCR се нуждае от точно същата версия на Cisco JTAPI 
библиотеката като тази инсталирана на ССМ. Копирайте JTAPI библиотеката 
(jtapi.jar) от ССМ  на сигурно място за да може при необходимост да се копира на 
CCR сървъра. Java архива с JTAPI адаптора се намира в C:\WINNT\java\lib\jtapi.jar.

Създаване на потребителски акаунт на ССМ за комуникация с JTAPI 
модула на CCR
Corporate Call Recorder (CCR) получава нотификации за събитията по започване, 
приключване и т.н. на разговори директно от JTAPI (Java Telephone Application 
Programming Interface) имплементацията на ССМ. За целта е необходимо да се създаде 
потребителски акаунт с необходимите привилегии на ССМ.
Тук са описани на кратко основните опции за създаване на потребителя. Повече 
информация по въпроса можете да намерите в документацията на съответната версия 
на ССМ.
За да създадете акаунт за комуникация с JTAPI модула на CCR следвайте следната 
процедура (описанието е за ССМ  версия 4.х, но стъпките са сходни и при други 
версии):

• Влезте в административния уеб интерфейс на ССМ (CallManager Administration)

• Изберете менюто User -> Add a New User. Появява се формата за създаване на 
потребители

• Въведете необходимата информация (потр.име, парола и т.н.) за потребителя
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• Създадения потребител трябва да може да управлява IP телефоните, използвайки 
CTI интерфейса на ССМ. За целта трябва да сложите отметка в полето “Enable 
CTI Application Use”

• Запазете създадения потребителски акаунт

• В следващата стъпка телефоните, които ще се записват трябва да се асоциират със 
създадения потребител.

• Изберете менюто User -> Global Directory, намерете в списъка създадения  акаунт и 
кликнете върху него. Появава се формата “User Configuration”.

• От менюто в ляво изберете връзката “Device Association”.

• При нужда установете необходимите с-сти във филтриращите полета и натиснете 
бутона “Select Devices”
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• В “Available Devices” се появява списък с намерените устройства (телефони и 
т.н.), съгласно критериите за търсене / филтриране на резултатите.

• Кликнете на отметките до телефоните, които ще се записват и запазете 
асоциациите като натиснете бутона “Update”.

• Запишете избраните потребителско име и парола, тъй като те трябва да се вкарат в 
конфигурационната база данни на CCR.
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