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HIỂN THỊ SAI Caller & Callee ID KHI THỰC HIỆN CUỘC GỌI 

 Cơ chế tính năng: 

Hướng dẫn tham khảo: 

Calling and Connected Line Identification Presentation on Yealink IP Phones 

Phần trình bày của Caller / Callee : 

A. Điện thoại sẽ lấy được Caller / Callee ID bằng cách : 

Local Directory  Remote phonebook  Broadsoft Network Directory  UC-one  LDAP directory 

  Header of SIP message. 

Bạn có thể thấy điện thoại sẽ luôn khớp với các loại ưu tiên của Directory, nếu không có thông báo gì, sau 

đó đi đến SIP Header. 

B. SIP Header cho Caller ID: 

Bạn có thể cấu hình nhận biết người gọi cho tài khoản X bằng WEB hoặc Auto provisioning: 

http://support.yealink.com/attachmentDownload/download?path=upload%2Fattachment%2F2015-7-13%2F3%2F1a89a05d-78ce-45cf-88b7-d89b5401c883%2FCalling+and+Connected+Line+Identification+Presentation+on+Yealink+IP+Phones_V80_60.pdf
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Auto Provisioning: 

account.X.cid_source= 

#It configures the presentation of the caller identity when receiving an incoming call for account X. 

(Same to WEB option ‘Caller ID source’) 

0-FROM (default value) 

1-PAI 

2-PAI-FROM 

3-PRID-PAI-FROM (PRID>PAI>FROM) 

4-PAI-RPID-FROM (PAI-PRID-FROM) 

5-RPID-FROM (PRID>FROM) 

account.X.cid_source_privacy= 
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#It enables or disables the IP phone to process Privacy header field in the SIP message for account X. 

0-Disabled 

1-Enabled (Default value, will set the incoming call as ‘anonymous’ call according to ‘privacy’ header) 

account.X.cid_source_ppi= 

#It enables or disables the IP phone to process the P-Preferred-Identity (PPI) header for caller identity 

presentation when receiving an incoming call for account X. 

0-Disabled 

1-Enabled (Will handle and display the content of ‘PPI’ header) 

Thông thường, có phần 'Privacy' & 'PPI'  'FROM' & 'PAI' & 'PRID' header từ bản tin SIP INVITE, điện 

thoại có thể lấy được Caller ID. Một ví dụ để bạn tham khảo: 

 

Hãy làm một ví dụ: 

a) Điện thoại A (đăng ký tài khoản A) gọi đến điện thoại B (đăng ký tài khoản B), A ID (Caller ID) 

phải được hiển thị trên điện thoại B là gì ? 

b) Điện thoại B sẽ phù hợp với tất cả các thư mục (Local Directory  Remote phonebook  

Broadsoft Network Directory  UC-one  LDAP directory) 

c) Nếu không có thông báo trong tất cả các thư mục này, thì điện thoại B sẽ khớp với header SIP 

INVITE được gửi bởi điện thoại A. 

d) Nếu điện thoại B được cấu hình để đọc tiêu đề 'FROM': 

 
thì điện thoại B sẽ lấy được SIP INVITE từ điện thoại A: 
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Và hiển thị giá trị trong “From” trên điện thoại B LCD. Giống như ví dụ trên là 'yealink Mason' 

 

Các quy tắc tương tự cho các tiêu đề khác 

 

C. SIP Header cho Callee ID: 

Bạn có thể cấu hình trình bày để nhận biết người dùng cho tài khoản X thông qua Auto provisioning: 

account.X.cp_source= 

#It configures the presentation of the callee’s identity for account X 

0-PAI-RPID (Derives the name and number of the callee from the “PAI” header preferentially. If the 

server does not send the “PAI” header, it will derive from the “RPID” header). 

1-Dialed Digits (Preferentially displays the dialed digits on the caller’s phone). 

2-RFC4916 (Derives the name and number of the callee from “From” header in the Update message). 

When the RFC 4916 is enabled on the IP phone, the caller sends the SIP request message which contains 

the from-change tag in the Supported header. The caller then receives an UPDATE message from the 

callee, and displays the identity in the ‘From’ header.  

The default value is 0. 

 Mô tả vấn đề: 

Caller ID là sai khi có cuộc gọi đến. 

 Phương pháp giải quyết: (Danh sách kiểm tra) 

A. Kiểm tra với khách hàng về các chi tiết như các bước thực hiện và Caller ID dự kiến là gì? 

B. Kiểm tra với khách hàng nếu họ dùng tên trong bất kỳ thư mục nào (Local Directory  Remote 

phonebook  Broadsoft Network Directory  UC-one   LDAP directory), nếu có, điện thoại 

sẽ lấy được tên trong thư mục này theo thứ tự ưu tiên. 

C. Nếu họ không cài đặt Directory , vì vậy chúng ta nên kiểm tra SIP header ngay bây giờ. Vui lòng 

cho phép khách hàng cung cấp cho chúng tôi tệp syslog (level 6) / trace / config.bin: 
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Lưu ý: Vui lòng đảm bảo rằng bản tin SIP đã hoàn thành, ví dụ: 

 
Tệp syslog nằm ở Level 6: nếu có <6 + info> có nghĩa là syslog level 6 của nó: 

 
D. Phân tích Trace / config.bin : 

a) Mở bản tin bằng Wireshark, và lọc “SIP”, tìm bản tin INVITE, và kiểm tra Headers bên trong, 

ví dụ: 

 
b) Sau khi nhập file config.bin vào điện thoại và kiểm tra loại Header của Caller ID được cấu hình. 

(Hoặc bạn có thể yêu cầu khách hàng trực tiếp). Trong trường hợp trên, nếu khách hàng muốn 

Caller ID là 'David', họ phải định cấu hình “Caller ID source” từ “FROM” và tắt PPI header thông 

qua tham số auto provisioning: account.X.cid_source_ppi= 0 (nguyên nhân PPI header là ưu tiên 

hơn FROM header như đã đề cập trước, nếu không, điện thoại sẽ hiển thị Caller ID là '21'); các sự 

cố tương tự cho các SIP header khác. 

 

E. Nếu bạn vẫn gặp khó khăn trong việc khắc phục sự cố, vui lòng gửi mô tả chi tiết và tập tin 

syslog (level) /trace/config.bin tới nhà phân phối của chúng tôi / Yealink FAE để phân tích thêm. 
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 Nghiên cứu trường hợp 1: 

Trong cuộc gọi đi, ngoại trừ số đã gọi hoặc số liên lạc đã lưu, điện thoại cũng có thể cập nhật thông 

tin hiển thị bằng cách hiển thị tiêu đề SIP từ gói tin được gửi bởi máy chủ. 

1. Nếu khách hàng muốn hiển thị tiêu đề PAI, hãy kiểm tra nếu có tiêu đề PAI trong gói tin 200 

OK. 

 
2. Tìm "account.X.cp_source =" trong tập tin cấu hình. Trong trường hợp này, khách hàng đặt nó 

là 2. 

 
 

3. Như chúng tôi đã đề cập trước đây, khách hàng muốn hiển thị tiêu đề của PAI. Vì vậy, 

"account.X.cp_source" giá trị nên là 0. 

 

 Nghiên cứu trường hợp 2: 

Không giống như trường hợp nghiên cứu 1, trong trường hợp này khách hàng không muốn cập nhật 

thông tin hiển thị trong một cuộc gọi đi. Có 2 cách để thực hiện nó. 

1. Thiết lập cấu hình trên máy chủ để làm cho nó ngừng gửi PAI trong gói tin 200 OK . 

 
 

2. Hoặc bạn có thể tự cấu hình để kiểm soát nếu điện thoại cập nhật thông tin hiển thị. 

account.x.refresh_remote_id.enable= 0 

# 0 -- Won't update through remote ID   
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# 1-- Will update through remote ID 

 Nghiên cứu trường hợp 3: 

             Khách hàng báo cáo vấn đề. Anh ta không muốn hiển thị tất cả thông tin 

 

Hai dòng đầu tiên của thông tin hiển thị được thiết lập bởi các thiết lập sau đây. 

 

Kiểm tra bản tin INVITE. Chúng tôi thấy có tiêu đề chuyển hướng. Thông tin này hiển thị trong dòng thứ 

ba. 
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Điều này có thể được tắt bằng cách làm theo các thiết lập sau. Hoặc làm cho máy chủ không gửi tiêu đề 

chuyển hướng. 

 

 Chú thích: 

Trong cuộc gọi đến, điện thoại sẽ thu được thông tin từ bản tin INVITE. Trong cuộc gọi đi, điện thoại sẽ 

thu thập thông tin từ 100ringing. Trong khi gọi, máy chủ sẽ gửi Re-invite và cập nhật lại để cập nhật hiển 

thị ID cuộc gọi. Thông báo ACK cũng có thể cập nhật ID cuộc gọi. 

Tiếp theo là cài đặt liên quan. 

account.X.update_ack_while_dialing= 

Nó cho phép hoặc tắt điện thoại IP để cập nhật hiển thị ID cuộc gọi trong bản tin ACK của cuộc gọi. 

0-Disabled 

1-Enabled 

account.X.call_id_mode= 

Nó cấu hình thiết lập ID cuộc gọi. 

0-Sử dụng các số ngẫu nhiên 

1-Sử dụng kết hợp các chữ số và chữ cái 

2-Sử dụng các số ngẫu nhiên cộng với địa chỉ MAC 

Hiển thị thông tin Chuyển / Chuyển tiếp cuộc gọi : 

 

features.fwd_diversion_enable= 

Nó cho phép hoặc tắt điện thoại IP để trình bày thông tin chuyển hướng khi một cuộc gọi đến được 

chuyển tiếp đến điện thoại IP của bạn. 
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0- Disabled 

1-Enabled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


