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Introdução

O 30 de abril 2007, o ladrador honorável de Rick, ministro dos assuntos internos, anunciou uma



extensão de três semanas ao período de economia de luz. O horário de verão (DST) é executado
agora do domingo passado em setembro até o primeiro domingo em abril.

Sumário das mudanças ao horário de verão
  Antes de 2007 Ano 2007 e em seguida

Comec
e

Primeiro
domingo em
outubro

2am o 30 de setembro de 2007
(domingo passado em
setembro)

Fim
Terceiro
domingo em
março

3am o 6 de abril de 2008
(primeiro domingo em abril)

Para obter mais informações sobre do tempo do horário de verão em Nova Zelândia,
departamento da visita do Web site dos assuntos internos:

http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-
About-Daylight-Saving?OpenDocument#D

As alterações de configuração fornecidas neste documento são exigidas para mudar
“programado” em datas do horário de verão para várias zonas de hora (fuso horário). Alguns
dispositivos que executam um software mais novo não podem exigir esta mudança se a
requisição de aprimoramento é incluída na versão de software que executa no dispositivo. No
software que inclui este realce, os valores VELHOS do verão foram mudados aos valores NOVOS
do verão, e as alterações de configuração neste documento não são exigidas. Para informações
detalhadas sobre dos produtos individuais, veja plataformas Cisco afetadas.

As mudanças da configuração ou do OS precisarão de ocorrer nos dispositivos que executam as
regras velhas, de modo que o tempo do dispositivo possa estar correto, nos logs e outras
comunicações carimbadas tempo do dispositivo/plataforma.
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Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Convenções

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

Espaço e impacto

http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument#D
http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument#D
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


A mudança DST afeta todos os dispositivos que apoiam uma alteração de tempo automática em
que forem configurados para apoiar o horário de verão. Esta mudança impacta Cisco e
dispositivos que não é da Cisco. Os clientes devem contactar todo o vendedor que usar a
Mensagem sensível ao tempo ou outras comunicações tempo-carimbadas a fim determinar o
impacto da mudança ao tempo do começo e do encerramento do horário de verão.

Os dispositivos afetados que não são mudados poderiam indicar o tempo exatamente 1 hora fora
do tempo real durante períodos DST na mola e cair. Em 2007, o DST começa uma semana mais
cedo e extremidades uma semana mais tarde do que no passado. Esta mudança toma o efeito
pela primeira vez em setembro de 2007. Esta mudança pode ter um maior impacto nas atividades
da correlação de evento que são executadas como parte das operações normal que pesquisam
defeitos e que monitoram.

Para os dispositivos relacionado à segurança, onde os logs são capturados, correlacionados, e
armazenados para a referência futura, esta alteração de tempo poderia torná-los incorretos para
as situações onde precisam de ser recordados para reconstruir uma sequência de evento. Os
timestamps incorretos não puderam ser uma edição para os eventos que obtêm a ação imediata.
Contudo, no futuro, estes eventos proveriam horas incorreta.

Todo o dispositivo com controles com base no período e atividades, tais como server AAA
(contabilidade da autorização da autenticação), os dispositivos satisfeitos (CE), os cron job, e os
server do fluxo de vídeo pode ser impactado e deve ser verificado com o vendedor apropriado.

Outros exemplos incluem os atendimentos que estão sendo registrados nas horas incorreta que
poderiam afetar o relatório de detalhes da chamada e a informação de faturamento ou a
campanha impreciso que discam as épocas que conduzem a discar a parte externa dos clientes
distribuíram os períodos de tempo definidos pelas agências do governo, que podem ser uma
violação dos regulamentações do governo.

Consequentemente, todo o dispositivo com controles com base no período e as atividades, tais
como Authentication Server, atividades da sincronização, e eventos agendado (isto é, as tarefas
de lote, backup programados, ou automatizado discando capacidades ou scripts para a televenda
purposes, etc.) que foi configurado para usar regras de Nova Zelândia DST seriam impactados
durante o período de tempo quando as regras novas de Nova Zelândia DST entram no efeito,
mas as regras velhas de Nova Zelândia DST são aplicados ainda.
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Plataformas Cisco afetadas

As tabelas nesta seção alistam a melhora Cisco ID que foram criadas a fim seguir as mudanças
nos padrões do sistema operacional para várias Plataformas. As versões de software que incluem
estes realces mudarão corretamente o momento quando configuradas de observar o horário de
verão. As versões de software que não incluem estes realces, mas apoiam o horário de verão,
usarão as datas precedentes, que são depois de setembro 30 inválidos, 2007.

Refira estas categorias para obter mais informações sobre de seu produto:

Serviços de Rede para Aplicativos●

Relações e módulos●

Gerenciamento de Rede●

http://www.marketing.org.nz/Category?Action=View&amp;Category_id=1487


Optical Networking●

Segurança e VPN●

TelePresence●

Ferramentas e recursos●

Vídeo, cabo, e entrega satisfeita●

Voz e Comunicação Integrada●

Tecnologia Wireless●

A fim ver cada realce e a versão em que são integrados, clique Cisco apropriado que segue o ID
ou use a ferramenta bug (erro) (clientes registrados somente). Você deve registrar-se com
cisco.com a fim ver esta informação. Para uma lista completa dos Field Notice de produto, refira a
página de sumário do Field Notice de produto.

Nota: As tabelas nesta seção proveem os Field Notice que não foram liberados. Uma vez que
uma observação é liberada, a referência apropriada estará atualizada com um link a esse
documento.
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Serviços de Rede para Aplicativos

Produtos
da Cisco

Cisco
que
segue
o ID

Notas

Aplicativo
e Content
Networkin
g System
(ACNS)

CSCs
k2076
9

Para mais informação, referem o
Field Notice: FN - 62896 - Nova
Zelândia horário de verão alterações
de política setembro de 2007 eficaz -
para Cisco WAAS, WAFS, ACNS.

Motor do
controle
de
aplicativo
(ACE)

N/A
<timezone padrão do fuso horário do
pulso de disparo > introduzido em
A.1.4 e além.

Dispositivo
dos
Content
Services
Switch
(CSS)

N/A
comando clock summer-time
introduzido na versão 8.10/7.10 e
além.

Módulo
content
switching
(CS)

N/A Da lâmina SUP - clock calendar-
valid.

Dispositivo
do seletor
de local
global
(GS)

N/A
comando do verão do usuário do
pulso de disparo introduzido na
versão 1.3.2.

Wide Area CSCsj Para mais informação, refira o Field

//www.cisco.com/cgi-bin/Support/Bugtool/onebug.pl
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/en/US/support/tsd_products_field_notice_summary.html
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk20769
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk20769
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk20769
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62896.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62896.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62896.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62896.html
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsj93996
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62896.html


Applicatio
n Services
(WAAS)

93996

Notice: FN - 62896 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de
política setembro de 2007 eficaz -
para Cisco WAAS, WAFS, ACNS.

Wide Area
File
Services
(WAFS)

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62896 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de
política setembro de 2007 eficaz -
para Cisco WAAS, WAFS, ACNS.
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Relações e módulos

Produtos da Cisco

Cisco
que
segue
o ID

Notas

Módulo Network Analysis
Modules do módulo de
rede do Content Engine do
Módulo de rede Cisco
Unity Express do módulo
de rede do acreditação do
desempenho do aplicativo
(NME-APA) (NM-CUE)
(NM-CE) (NM-NAM)

CSCs
j7596
9

Para mais
informação, refira
estes Field Notice:

Nota de campo:
FN - 62888 -
Nova Zelândia
horário de verão
política de
período
mudanças
setembro de
2007 eficaz -
para o Cisco
Unity Express

●

Nota de campo:
FN - 62886 -
Nova Zelândia
horário de verão
alterações de
política
setembro de
2007 eficaz para
NME-APA

●
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Cisco IOS Software

Produ
tos da
Cisco

Ci
sc
o

Notas

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsj93996
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62896.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62896.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62896.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62896.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62896.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62896.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62896.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62896.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62896.html
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsj75969
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsj75969
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsj75969
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62888.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62888.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62888.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62888.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62888.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62888.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62888.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62888.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62888.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62888.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62888.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62886.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62886.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62886.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62886.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62886.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62886.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62886.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62886.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62886.html


qu
e
se
gu
e
o
ID

Soluç
ões
do ®do

Cisco
IOS:

D
y
n
a
m
ic
M
ul
ti
p
oi
nt
V
P
N
(
D
M
V
P
N
)

●

E
a
s
y
V
P
N

●

I
P
S
e
c

●

M
ó

●

N/
A

O hardware VPN 3K deve manualmente ser
mudado com o GUI. Escolha o Configuration
> System > o general, e faça mudanças na
caixa de diálogo das horas e data. Os
aplicativos de cliente VPN devem ser
mudados através dos ajustes de Windows.
OS TERMAS VPN devem ser mudados com
o comando clock no Cisco IOS. Veja
Plataformas de Cisco IOS Software na seção
das configurações e das ações alternativas
deste documento para mais informação.



d
ul
o
s
s
er
vi
ç
o
W
e
b
V
P
N

●

Plataf
ormas
de
Cisco
IOS
Softw
are

N/
A

Veja Plataformas de Cisco IOS Software na
seção das configurações e das ações
alternativas deste documento para obter
informações sobre deste produto.

Cisco
IOS
XR

N/
A

Veja o Cisco IOS XR na seção das
configurações e das ações alternativas deste
documento para obter informações sobre
deste produto.
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Gerenciamento de Rede

Produtos da
Cisco

Ci
sc
o
qu
e
se
gu
e o
ID

Notas

Building
Broadband
Service
Manager
(BBS)

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62914 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de política
setembro de 2007 eficaz - para o
Building Broadband Service Manager
(BBS).

CiscoWorks
Common
Services

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - Nova Zelândia horário de
verão alterações de política setembro

//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62914.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62914.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62914.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62914.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62914.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62914.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html


(CWCS) de 2007 62897- eficaz para os
CiscoWorks LMS.

Versão 2.2
de
CiscoWorks
LAN
Manageme
nt Solution
(LMS)

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - Nova Zelândia horário de
verão alterações de política setembro
de 2007 62897- eficaz para os
CiscoWorks LMS.

Versões 2.5
e 2.6 de
CiscoWorks
LAN
Manageme
nt Solution
(LMS)

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - Nova Zelândia horário de
verão alterações de política setembro
de 2007 62897- eficaz para os
CiscoWorks LMS.

CiscoWorks
Network
Compliance
Manager
(NCM)

N/
A

Nenhuns CiscoWorks Network
Compliance Manager (NCM)
distribuídos em Nova Zelândia.
Nenhuma correção de programa será
fornecida.

CiscoWorks
Small
Network
Manageme
nt Solution
(SNM)

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - Nova Zelândia horário de
verão alterações de política setembro
de 2007 62897- eficaz para os
CiscoWorks LMS.

CiscoWorks
Voice
Manager
(CWVM)

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - Nova Zelândia horário de
verão alterações de política setembro
de 2007 62904- eficaz para os
CiscoWorks Voice Manager (CWVM).

Internetwor
k
Performanc
e Monitor
dos
trabalhos
de Cisco
(IPM)

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62958 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de política
setembro de 2007 eficaz para os
CiscoWorks IPM.

Centro da
solução IP
(ISC)

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62933 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de política
setembro de 2007 eficaz - para o
centro da solução IP (ISC).

Gerenciado
r de licença
(CLM)

N/
A

Para mais informação, refira o Cisco
License Manager.

Gerente do
transporte
do Sem fio

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62909 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de política

//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62897.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62904.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62904.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62904.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62904.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62904.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62958.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62958.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62958.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62958.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62958.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62933.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62933.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62933.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62933.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62933.html
//www.cisco.com/en/US/products/ps7138/tsd_products_support_series_home.html
//www.cisco.com/en/US/products/ps7138/tsd_products_support_series_home.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62909.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62909.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62909.html


móvel
(MWTM)

setembro de 2007 eficaz - para o
gerente do transporte do Sem fio
móvel (MWTM).

Motor da
coleção do
Netflow
(NFC)

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62908 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de política
setembro de 2007 eficaz - para o
coletor de Netflow (NFC).

Módulo
Network
Analysis
Modules
(NAM)

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62911 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de política
setembro de 2007 eficaz para o
módulo Network Analysis Modules
(NAM).

Monitor da
conectivida
de de rede

N/
A

Nenhumas correções de programa
necessárias.

Registro de
rede (CNR)

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62920 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de política
setembro de 2007 eficaz - para o Cisco
Network Registrar (CNR).

Gerente da
visibilidade
do
desempenh
o (PVM)

N/
A

Nenhumas correções de programa
necessárias.

QoS Policy
Manager
(QPM)

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62912 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de política
setembro de 2007 eficaz - para o QoS
Policy Manager (QPM).

Server do
controle de
acesso
seguro
(ACS)

N/
A

Fixado na versão 4.1.2 e além. Para
mais informação, refira o Field Notice:
FN - 62905 - Nova Zelândia horário de
verão alterações de política setembro
de 2007 eficaz - para o Access Control
Server (ACS).

3.1, 3.2,
3.3, e 3.4
completos

N/
A

Este produto passou a extremidade de
marcos do apoio. Refira EOS/EOL
para 3.1 completos, 3.2 completos, 3.3
completos, 3.4 completos a fim ler a
extremidade do boletim da vida para
este produto.

Gerente do
gateway de
sinalização
(SGM)

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62913 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de política
setembro de 2007 eficaz - para o
gerente do gateway de sinalização
(SGM).

//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62909.html
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Gerente de
serviços do
Subscriber
Edge (SES)

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62929 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de política
setembro de 2007 eficaz - para o
gerente de serviços do Subscriber
Edge (SES).

Gerente do
transporte
(CTM)

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62936 Nova Zelândia
horário de verão alterações de política
setembro de 2007 eficaz - para o Cisco
Transport Manager (CTM).

WAN
Manager
(CWM)

N/
A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62917 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de política
setembro de 2007 eficaz - para o Cisco
WAN Manager (CWM).

[Return to Top]

Optical Networking

Produtos
da Cisco

Cisco
que
segue o
ID

Notas

Produtos
óticos
ONG

N/A
Correções de programa de Nova
Zelândia DST não exigidas para
produtos óticos.

[Return to Top]

Segurança e VPN

Produto
s da
Cisco

Cisco
que
segue
o ID

Notas

Platafor
mas
adaptáv
eis das
ferrame
ntas de
seguran
ça
(ASA)

N/A
Use o comando clock summer-time a
fim ajustar o horário de verão começo
e terminá-lo épocas.

Ferrame
ntas de
seguran
ça

N/A
Use o comando clock summer-time a
fim ajustar o horário de verão começo
e terminá-lo épocas.
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adaptáv
eis
(ASA)
WebVP
N
IPsec
adaptáv
el das
ferrame
ntas de
seguran
ça
(ASA)

N/A
Use o comando clock summer-time a
fim ajustar o horário de verão começo
e terminá-lo épocas.

Security
Device
Manager
adaptáv
el
(ASDM)

N/A
Use o comando clock summer-time a
fim ajustar o horário de verão começo
e terminá-lo épocas.

Cisco
Trust
Agent
(CTA)

N/A Fixado na versão 2.4.1.

Solução
de
gerencia
mento
de
informaç
ões de
seguran
ça do
CiscoW
orks
(SIM)

CSCs
k1230
0

Para mais informação, referem o Field
Notice: FN - 62890 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de política
setembro de 2007 eficaz - para o
Solução de gerenciamento de
informações de segurança do
CiscoWorks (CW-SIMS).

Protetor
DDoS e
dispositi
vo do
detector

N/A

Os usuários devem promover o
sistema à versão de firmware 6.0(5)
para incorporar os ajustes de
configuração novos DST. Para mais
informação, refira o Field Notice: O FN
- 62741 - o tempo do horário de verão
E.U. (DST) muda - todas as versões do
dispositivo do protetor e do detector
DDoS - a alteração de configuração ou
a elevação exigida.

Intrusion
Preventi
on
System
(IPS)

N/A preste serviços de manutenção ao host
> à verão-opção que retornam

Ferrame N/A Fixado nestas versões:
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nta NAC
(acesso
limpo de
Cisco)

3.005(011.001), 3.6(4.3), 4.0(3.3),
4.0(4), e 4.1(0).

Platafor
mas PIX N/A

Use o comando clock summer-time a
fim ajustar o horário de verão começo
e terminá-lo épocas.

Gerenci
ador de
dispositi
vo pix
(PDM)

N/A
Use o comando clock summer-time a
fim ajustar o horário de verão começo
e terminá-lo épocas.

Dispositi
vo do
Secure
ACS

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62905 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para o ACS.

Monitora
mento
de
seguran
ça,
Cisco
Security
Monitori
ng,
Analysis
e
Respons
e
System
(CS-
MARS)

CSCs
k1138
4

Fixado nas versões 4.3.2 e 5.3.2. Para
mais informação, refira o Field Notice:
FN - 62891 - Nova Zelândia horário de
verão alterações de política setembro
de 2007 eficaz - para Cisco CS-MARS.

Gerente
do
córrego
da
Vigilânci
a por
vídeo
(ICEVS
SW)

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62885 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz
para ICEVSSW.

Clientes
VPN 3K N/A

O hardware VPN 3K deve
manualmente ser mudado com o GUI.
Escolha o Configuration > System > o
general, e faça mudanças na caixa de
diálogo das horas e data. Os
aplicativos de cliente VPN devem ser
mudados através dos ajustes de
Windows. OS TERMAS VPN devem
ser mudados com o comando clock no

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk11384
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Cisco IOS. Veja Plataformas de Cisco
IOS Software na seção das
configurações e das ações alternativas
deste documento para mais
informação.

[Return to Top]

TelePresence

Produt
os da
Cisco

Cisco
que
segue
o ID

Notas

Codec
do
TelePr
esenc
e

CSCs
k4493
3

Refira CSCsk44933 — Precise de
reconstruir o base de dados TZ no CTS
para apoiar a alteração de tempo DST
para obter informações sobre deste
produto.

Gerent
e do
TelePr
esenc
e

N/A

Consulte Field Notice: FN - 62918 -
Nova Zelândia horário de verão
alteração de política setembro de 2007
eficaz - para o codec do Cisco
TelePresence, o Cisco TelePresence
Manager (CTM) e o Switch multiponto
CiscoTelePresence (CTM) para obter
informações sobre deste produto.

[Return to Top]

Ferramentas e recursos

Produtos da Cisco Cisco que
segue o ID

Nota
s

Versão 2.0 do monitor da Telefonia
IP dos CiscoWorks (ITM) N/A  

Versões 1.1 e 2.0 unificadas do
gerenciador de operações (CUOM) N/A  

Versões 1.1 e 2.0 unificadas do
monitor do serviço (CUSM) N/A  

[Return to Top]

Vídeo, cabo, e entrega satisfeita

Produtos
da Cisco

Cisc
o Notas
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https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk44933
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk44933
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk44933
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsk44933
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62918.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62918.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62918.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62918.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62918.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62918.html
//www.cisco.com/en/US/ts/fn/620/fn62918.html


que
segu
e o
ID

Solução
de
controle
de
serviço
(SCE)

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62641 - SCE - E.U. horário
de verão política de período mudanças
março de 2007 eficaz para SCE.

[Return to Top]

Voz e Comunicação Integrada

Se você executa um sistema de Produtos múltiplo das comunicações unificadas de Cisco,
consulte por favor o manual apropriado da elevação do sistema para a ordem recomendada em
que para atualizar o Produtos. Há um manual separado da elevação do sistema para cada versão
do CallManager unificado que um sistema está construído ao redor.

A fim encontrar para as liberações do teste de sistema baseadas no CallManager unificado 4.x,
os manuais da elevação do sistema, terminam estas etapas:

Vá a
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/uc_system/GB_resources/ipcmtrix.htm.

1.

Clique a coluna acima apropriada à liberação ajustada que você se usa. (Nota que a versão
de liberação do teste de sistema não é a mesma que a versão do CallManager unificada.)

2.

Navegue ao link para o manual da elevação do sistema.3.
Nota: Se você recebe um erro que os estados “incapazes de abrir o script,” desabilitem todo o
software ou Cisco Security Agent da anti-intrusão que forem executado em Cisco Callmanager
antes que você executar a correção de programa DST.

A fim encontrar para os sistemas de comunicações unificadas baseados no CallManager
unificado 5.x, os manuais da elevação do sistema, terminam estas etapas:

Vá a http:///www.cisco.com/go/unified-techinfo.1.
Clique o link que corresponde à versão de sistema que você usa. (A versão da versão de
sistema é geralmente, mas não necessariamente, o mesmos que a versão do CallManager
unificada.)

2.

Clique a aba da preparação e do plano, e clique o planeamento que seu link da elevação do
sistema encontrou no índice no lado esquerdo da página.

3.

Produtos
da Cisco

Cisco
que
segue
o ID

Notas

Área de
trabalho
do
agente
(CAD)

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62937 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de
política setembro de 2007 eficaz -
para o Cisco Agent Desktop.
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Switch
de
telefonia
de faixa
larga
(BTS102
00)

N/A

As mudanças do horário de verão de
Nova Zelândia não serão
endereçadas até que o BTS10200
esteja distribuído em Nova Zelândia.

Collabor
ation
Server
(CCS) -
3.0, 4.0,
e 5.0

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62907 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para o CCS.

Conexão
de
conferên
cia
(CCC)

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62869 - Nova Zelândia
horário de verão alteração de política
setembro de 2007 eficaz - para o
Cisco Conference Connection
(CCC).

Ferrame
ntas de
suporte
do centro
de
contato

CSCsj4
7419

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62925 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de
política setembro de 2007 eficaz -
para ferramentas de suporte do
centro de contato de Cisco.

Gerente
da
interação
do email

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62926 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de
política setembro de 2007 eficaz -
para o gerente da interação da Web
de Cisco e o gerente da interação do
email.

Respond
edor de
emergên
cia
(CER)

N/A  

Servidor
de fax N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62901 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para Cisco Fax Server.

Empresa
do
Intelligen
t Contact
Manage
ment
(ICM) -
4.x, 5.0,
e 6.0

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: O FN - 62881 - Cisco unificou
o centro de contato/Intelligent
Contact Management -
considerações para a mudança do
horário de verão de Nova Zelândia
2007-2008.
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Série
interativa
(CI)

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: Field Notice - FN - 62947 -
Nova Zelândia horário de verão
alterações de política setembro de
2007 eficaz - para a série interativa
de Cisco.

Comunic
ador IP
(CIPC)

CSCsj8
3567

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62866 - Nova Zelândia
horário de verão alteração de política
setembro de 2007 eficaz - para Cisco
IP Communicator (CIPC), o Cisco
Unified Video Advantage (CUVA) e o
Cisco Unified Personal
Communicator (CUPC).

Empresa
do
Centro
de
Contato
de IP
(IPCC)

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: O FN - 62881 - Cisco unificou
o centro de contato/Intelligent
Contact Management -
considerações para a mudança do
horário de verão de Nova Zelândia
2007-2008.

Centro
de
Contato
de IP
(IPCC)
expresso

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: O FN - 62881 - Cisco unificou
o centro de contato/Intelligent
Contact Management -
considerações para a mudança do
horário de verão de Nova Zelândia
2007-2008.

Centro
de
Contato
de IP
(IPCC)
hospeda
do - 4.x e
5.0

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: O FN - 62881 - Cisco unificou
o centro de contato/Intelligent
Contact Management -
considerações para a mudança do
horário de verão de Nova Zelândia
2007-2008.

Interoper
abilidade
IP e
sistema
da
Colabora
ção
(IPICS)

CSCsj7
5834

As mudanças do horário de verão de
Nova Zelândia serão endereçadas
em uma liberação futura de IPICS.

IP
SoftPhon
e

CSCsj8
3567

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62866 - Nova Zelândia
horário de verão alteração de política
setembro de 2007 eficaz - para Cisco
IP Communicator (CIPC), o Cisco
Unified Video Advantage (CUVA) e o
Cisco Unified Personal
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Communicator (CUPC).

Combina
dor de
mídias
(CMB)
5.0

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: Field Notice - FN - 62947 -
Nova Zelândia horário de verão
alterações de política setembro de
2007 eficaz - para a série interativa
de Cisco.

Sistema
operacio
nal de
Windows
do Media
Converg
ence
Server
(OS
MCS)

CSCsj5
6317

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62919 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de
política setembro de 2007 eficaz -
para o sistema operacional de
Windows do Media Convergence
Server (OS MCS).

Opção
de saída
- 6.0, 7.0,
e 7.1

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: O FN - 62881 - Cisco unificou
o centro de contato/Intelligent
Contact Management -
considerações para a mudança do
horário de verão de Nova Zelândia
2007-2008.

Personal
Assistant N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62895 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de
política setembro de 2007 eficaz -
para o Cisco Personal Assistant.

Gateway
PSTN
(PGW22
00)

CSCsj7
5847

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62889 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz
para o gateway PSTN Cisco
(PGW2200).

Ambiente
de
aplicativo
unificado
(CUAE)

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62902 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de
política setembro de 2007 eficaz -
para o Cisco Unified Application
Environment (CUAE).

Linha
unificada
módulo
de
expansã
o do
CallMana
ger 14-
Button

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para Cisco Unified CallManager.

Sistema N/A Para mais informação, refira o Field
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unificado
alternativ
o do
CallMana
ger e da
restauraç
ão
(BARRA
S)

Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para Cisco Unified CallManager.

BASTÃO
unificado
do
CallMana
ger

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para Cisco Unified CallManager.

CallMana
ger
unificado
CAR

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para Cisco Unified CallManager.

CallMana
ger
unificado
DNA

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para Cisco Unified CallManager.

CallMana
ger
unificado
expresso
(CCME)

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para Cisco Unified CallManager.

CallMana
ger
unificado
ITM

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para Cisco Unified CallManager.

JTAPI
unificado
do
CallMana
ger

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para Cisco Unified CallManager.

CallMana
ger
unificado
MLA

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para Cisco Unified CallManager.

Serviço
do
CallMana
ger
unificado
(ccm.exe
)

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para Cisco Unified CallManager.
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Provedor
de
serviços
de
telefonia
unificado
do
CallMana
ger
(TSP)

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para Cisco Unified CallManager.

Liberaçã
o
unificada
do
serviço
dos
WinOS
do
CallMana
ger

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para Cisco Unified CallManager.

Versões
3.x do
gerente
CUCM
das
comunic
ações
unificada
s, 4.x, e
5.x

CSCsj5
6236
CSCsj5
8771
CSCsj5
6299
CSCsj6
7456
CSCsj6
7059

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62883 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para Cisco Unified CallManager.

Empresa
unificada
do centro
de
contato/h
ospedad
o

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62923 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para o Cisco Unified Contact Center
Enterprise/hospedado, Portal Cisco
Unified Customer Voice e Cisco
Unified Contact Center Express.

Centro
de
contato
unificado
expresso

N/A

Para mais informação, refira. Para
mais informação, refira estes Field
Notice:

Nota de campo: FN - 62880 -
Nova Zelândia horário de verão
política de período mudanças
setembro de 2007 eficaz - para o
Cisco Unified Contact Center
Express (CCX unificado)

●

Para mais informação, refira o
Field Notice: FN - 62923 - Nova
Zelândia horário de verão
política de período mudanças

●
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setembro de 2007 eficaz - para o
Cisco Unified Contact Center
Enterprise/hospedado, Portal
Cisco Unified Customer Voice e
Cisco Unified Contact Center
Express.

Portal
unificado
da Voz
de
cliente
(CVP)

N/A

Para mais informação, refira estes
Field Notice:

Nota de campo: FN 62924 -
Portal Cisco Unified Customer
Voice (CVP) - Considerações
para a mudança 2007 do horário
de verão para Nova Zelândia

●

Para mais informação, refira o
Field Notice: FN - 62923 - Nova
Zelândia horário de verão
política de período mudanças
setembro de 2007 eficaz - para o
Cisco Unified Contact Center
Enterprise/hospedado, Portal
Cisco Unified Customer Voice e
Cisco Unified Contact Center
Express.

●

Intelligen
t Contact
Manage
ment
unificado
(ICM)
ACD

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: O FN - 62881 - Cisco unificou
o centro de contato/Intelligent
Contact Management -
considerações para a mudança do
horário de verão de Nova Zelândia
2007-2008.

Empresa
unificada
do
Intelligen
t Contact
Manage
ment e
hospeda
do - 7.0 e
7.1

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: O FN - 62881 - Cisco unificou
o centro de contato/Intelligent
Contact Management -
considerações para a mudança do
horário de verão de Nova Zelândia
2007-2008.

Telefone
s IP
unificado
s (7900
Series)

CSCsj5
8806

Para mais informação, referem o
Field Notice: FN - 62878 - Nova
Zelândia horário de verão alterações
de política setembro de 2007 eficaz -
para Cisco unificou Telefones IP.

MeetingP
lace
unificado

CSCsj6
2747
CSCsj6
4680

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62873 - Nova Zelândia
horário de verão alteração de política
setembro de 2007 eficaz - para o
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CSCsj6
2766

Produtos do MeetingPlace de Cisco
(MP).

MeetingP
lace
unificado
expresso

CSCsj6
4732

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62872 - Nova Zelândia
horário de verão alteração de política
setembro de 2007 eficaz - para o
MeetingPlace de Cisco expresso
(MPE).

Comunic
ador
pessoal
unificado
(CUPC)

CSCsj8
3567

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62866 - Nova Zelândia
horário de verão alteração de política
setembro de 2007 eficaz - para Cisco
IP Communicator (CIPC), o Cisco
Unified Video Advantage (CUVA) e o
Cisco Unified Personal
Communicator (CUPC).

Presença
unificada
(COPO)

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - Nova Zelândia horário
de verão alteração de política
setembro de 2007 62952- eficaz -
para o Cisco Unified Presence
(COPO).

Empresa
unificada
do centro
do
contato
de
sistema
(sistema
IPCC) -
7.0, 7.1

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: O FN - 62881 - Cisco unificou
o centro de contato/Intelligent
Contact Management -
considerações para a mudança do
horário de verão de Nova Zelândia
2007-2008.

Vantage
m video
unificada
(CUVA)

CSCsj8
3567

Para mais informação, referem o
Field Notice: FN - 62866 - Nova
Zelândia horário de verão alteração
de política setembro de 2007 eficaz -
para Cisco IP Communicator (CIPC),
o Cisco Unified Video Advantage
(CUVA) e o Cisco Unified Personal
Communicator (CUPC).

Vídeo
conferên
cia
unificada
(CUVC)

CSCsj8
3445

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62871 - Nova Zelândia
horário de verão alteração de política
setembro de 2007 eficaz - para Cisco
unificou o Produtos da vídeo
conferência (CUVC).

Otimizaç
ão
unificada
da mão
de obra

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62931 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para o Cisco Unified Workforce
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(WFO) Optimization (WFO).

Conexão
de
unidade

CSCsj7
2840

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62874 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de
política setembro de 2007 eficaz -
para o Cisco Unity Connection.

Unity
expresso

CSCsj7
5969

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62888 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de
política setembro de 2007 eficaz -
para o Cisco Unity Express.

Correio
de voz
do Unity

CSCsj8
1705
CSCsj8
1671
CSCsj8
1527

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62868 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz
para o Cisco Unity.

Analog
phone
gateway
VG248

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62870 - Nova Zelândia
horário de verão alteração de política
setembro de 2007 eficaz - para o
Cisco VG248.

Ferrame
nta do
abasteci
mento da
Voz
(VPT)

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62899 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de
política setembro de 2007 eficaz -
para a ferramenta do abastecimento
da Voz.

Opção
da
colabora
ção de
web - 5.0

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62923 - Nova Zelândia
horário de verão política de período
mudanças setembro de 2007 eficaz -
para o Cisco Unified Contact Center
Enterprise/hospedado, Portal Cisco
Unified Customer Voice e Cisco
Unified Contact Center Express.

Gerente
da
interação
da Web

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62926 - Nova Zelândia
horário de verão alterações de
política setembro de 2007 eficaz -
para o gerente da interação da Web
de Cisco e o gerente da interação do
email.

[Return to Top]

Tecnologia Wireless

Produtos
da Cisco

Cisc
o Notas
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que
seg
ue o
ID

Access
point e
controla
dores
wireless

N/A

Para mais informação, refira o Field
Notice: FN - 62894 - Nova Zelândia
horário de verão alteração de política
setembro de 2007 eficaz - produtos
Wireless.
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Configurações e ações alternativas

Esta seção contém ações alternativas ou configurações manual para as plataformas Cisco mais
comuns que apoiam o horário de verão.

Configurações disponíveis

Plataforma Cisco Workaround
disponível

Ferramentas de segurança
adaptáveis (ASA) e Plataformas
PIX

Sim

Aplicativo e Content Networking
System (ACNS) Sim

Plataformas cactos Sim

CiscoWorks Correção de
programa

Content Services Switch (CSS) Sim
Intrusion detection e prevenção Sim
Plataformas de Cisco IOS
Software Sim

Cisco IOS XR Sim
Switches do armazenamento
(SAN-OS) — 9500 Series do
armazenamento MDS

Sim

VPN 3000 concentratores (OS de
Altiga)

Não — Ajuste
manualmente em
março e novembro
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Implicações do protocolo Network Time Protocol

Embora se possa parecer que o uso do Network Time Protocol (NTP) evitará todas as edições
relativas a estas alterações de tempo, o NTP e o horário de verão são mutuamente exclusivos e
um não ajuda nem impede o outro. O protocolo Network Time Protocol é uma utilidade usada
para sincronizar pulsos de disparo em dispositivos diferentes. Tipicamente, o NTP toma um
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relógio de referência de uma fonte que seja baseada no tempo universal coordenado (UTC), que
não muda apesar do DST.

Por exemplo, as horas padrão no oeste (EST) no Estados Unidos são cinco horas atrás do tempo
UTC em que o horário de verão não é ativo. O EST é quatro horas atrás de quando o horário de
verão é ativo. A configuração DST é muito específica à zona de hora (fuso horário) em que o
dispositivo é distribuído, e o NTP UTC está usado como uma referência quando o DST é
calculado em cada dispositivo individual.

[Return to Top]

Ferramentas de segurança adaptáveis (ASA) e Plataformas PIX

Você pode mudar os parâmetros de configuração DST para um sistema que execute Cisco PIX
ou o OS ASA com um único comando configuration. Você pode executar este comando a
qualquer hora e em todo o dispositivo a fim mudar as configurações padrão atuais do dispositivo
dado.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}

[offset]]

A fim seguir com a alteração de tempo de 2007 DST, use este comando em todo o dispositivo
que executar Cisco PIX ou o OS ASA:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

Nota: Se você não usa a opção do verão, você não está afetado por esta edição. Para verificar
que você não usa a opção do verão, execute este comando:

Nota:  show run | inclua o verão

Se você não recebe a saída deste comando, seu dispositivo não está afetado por esta edição. Se
você recebe a saída e seu dispositivo está afetado por esta edição, contacte o centro de
assistência técnica da Cisco (TAC) a fim obter 6.3(5.123) a imagem temporária.
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Aplicativo e Content Networking System (ACNS)

Você pode mudar os parâmetros de configuração DST para um Cisco Application and Content
Networking System (ACNS) ou o Content Engine com um único comando configuration. Você
pode executar este comando a qualquer hora e em todo o dispositivo a fim mudar as
configurações padrão atuais do dispositivo dado.

clock summertime zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}

[offset]]

A fim seguir com a alteração de tempo de 2007 DST, use este comando em todo o dispositivo
ACNS:

clock summertime EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

[Return to Top]
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Plataformas cactos

Você pode mudar os parâmetros de configuração DST para um sistema que execute a liberação
5.4 de Cisco Cactos e mais atrasado com um único comando configuration. Você pode executar
este comando a qualquer hora e em todo o dispositivo a fim mudar as configurações padrão
atuais do dispositivo dado.

set summertime recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm} [offset]]

A fim seguir com a alteração de tempo de 2007 DST, use este comando em todo o dispositivo
que executar a liberação 5.4 de Cisco Cactos e mais atrasado:

set summertime enable EDT set summertime recurring second Sunday March 02:00 first Sunday

November 02:00 60

[Return to Top]

CiscoWorks

Os aplicativos de gerenciamento, tais como CiscoWorks e Cisco Secure ACS, usam o tempo
fornecido pelo sistema operacional. Consequentemente, a fim resolver a edição DST, você deve
instalar a correção de programa do sistema operacional que contém o reparo para seu sistema
operacional (Windows, Solaris, etc.).

Se a plataforma inclui um sistema operacional que esteja mantido por Cisco, tal como o
CallManager unificado ou a ferramenta ACS, Cisco fornecerá uma correção de programa. Veja o
Produtos afetado alistar na seção de Gerenciamento de redes a fim determinar quando uma
correção de programa estará disponível para seu produto.
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Content Services Switch (CSS)

Você pode mudar os parâmetros de configuração DST para um Content Services Switch (CSS)
essas corridas WebNS com um único comando configuration. Você pode executar este comando
a qualquer hora no modo super usuário em um CSS a fim mudar as configurações padrão atuais
do dispositivo dado.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}

[offset]]

A fim seguir com a alteração de tempo de 2007 DST, use este comando em um CSS que execute
WebNS:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

Nota: O comando clock summer-time CSS apareceu primeiramente na versão 7.50.

[Return to Top]

Intrusion detection e prevenção



A fim mudar os ajustes do verão em dispositivos da intrusion detection e da prevenção de Cisco,
use a opção da instalação do CLI:

Modify summer time settings? [no]:yes Recurring, Date or Disable[recurring]: Start Month[mar]:

Start Week[2]: Start Day[sun]: Start Time[02:00:00]: End Month[nov]: End Week[1]: End Day[sun]:

End Time[02:00:00]: DST Zone[]: EDT Offset[60]:

Nota: Os pacotes com base em GUI do Gerenciamento puderam incluir uma tela de instalação
com base no período que você pudesse usar para fazer as alterações necessárias.

Nota:  [Return to Top]

Plataformas de Cisco IOS Software

Os parâmetros de configuração do Cisco IOS DST podem ser mudados com um único comando
configuration. Você pode executar este comando a qualquer hora e em todo o dispositivo a fim
mudar as configurações padrão atuais do dispositivo.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}

[offset]]

Para informações detalhadas sobre do comando clock summer-time, refira a referência do
comando management da rede de IOS Cisco.

A fim seguir com a alteração de tempo 2007 NZ DST, use o comando clock summer-time em todo
o dispositivo que executar o Cisco IOS. Este exemplo é para a zona de hora (fuso horário)
NZST/NZDT:

clock summer-time NZDT recurring last Sun Sep 2:00 1 Sun Apr 3:00

[Return to Top]

Cisco IOS XR

Você pode mudar os parâmetros de configuração DST para um sistema que execute o Cisco IOS
XR com um único comando configuration. Você pode executar este comando a qualquer hora e
em todo o dispositivo a fim mudar as configurações padrão atuais do dispositivo dado.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm} {week | day | month | hh:mm}

[offset]]

A fim seguir com a alteração de tempo de 2007 DST, use este comando em todo o dispositivo do
Cisco IOS XR:

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

[Return to Top]

Switches do armazenamento (SAN-OS) - 9500 Series do armazenamento MDS

Àrevelia, o MDS SAN-OS não ajusta para o horário de verão, e o software não fornece nenhum
valor padrão para ajustes DST. Consequentemente, toda a configuração para a economia de luz
deve incluir os parâmetros para as datas de início e de término.
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clock summer-time zone start_week start_day start_month start_time end_week end_day end_month

end_time daylight_offset

A fim seguir com a alteração de tempo de 2007 DST, use este comando:

clock summer-time Eastern 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

Nota: A zona de hora (fuso horário) “oriental” é um valor definido por usuário e pode ser
determinada com este comando: show running | pulso de disparo.

Desde que o MDS SAN-OS não oferece nenhum valor padrão para o ajuste do verão, nenhuma
mudança do código é exigida. O ajuste DST para SAN-OS deve ser configurado com o CLI por
estas razões:

O Fabric Manager não pode ser usado para configurar switch múltiplos com este ajuste
porque não apoia a configuração DST.

●

Os Serviços Cisco Fabric não apoiam a configuração do horário de verão enquanto uma
única tela pode medir fusos horários múltiplos.

●

[Return to Top]

VPN 3000 concentratores (OS de Altiga)

Os parâmetros de configuração DST para um sistema que execute o OS de Altiga não podem ser
mudados. Atualmente, nas 4.1 e 4.7 liberações do OS de Altiga, você pode permitir a
característica do verão a fim usar configurações padrão do horário de verão, como ajustado
previamente. A fim trabalhar em torno desta edição, você deve ajustar a hora adiante uma hora
em que o horário de verão novo ocorre no ò domingo em março. O DST deve ser desabilitado
nestes dispositivos assim que o dispositivo não tenta ajustar adiante seu pulso de disparo no ø
domingo em abril.

Nota: A informação fornecida nesta seção é uma ação alternativa para aquelas que escolhem não
promover ao código fixo uma vez que está disponível.

Você pode desabilitar o horário de verão e ajustar o pulso de disparo dianteiro segundo as
indicações desta imagem:

Informações de Apoio

A informação nesta seção foi copiada do departamento de Nova Zelândia dos assuntos internos
(http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-
About-Daylight-Saving?OpenDocument ).

Economia de luz a ser estendida

Ladrador de Hon Rick

Ministro dos assuntos internos

30 de abril de 2007

Zealanders novo terá três semanas mais economia de luz desde o 30 de setembro este ano que

http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument
http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument


   

segue a decisão pelo governo Trabalho-conduzido para estender o período a 27 semanas,
ministro ladrador dos assuntos internos de Rick anunciado hoje.

Os pulsos de disparo irã0 para a frente uma hora um a semana mais cedo do que usual - no
domingo passado em setembro - e suportarão uma hora no primeiro domingo em abril, em vez do
terceiro domingo em março. Esta é a primeira mudança na economia de luz desde 1990.

“A decisão significa que os povos terão uma hora extra da luz do dia nas noites desde fim de
setembro ao princípio de abril para apreciar o ar livre. Este construções em cima das meias horas
extra já construídas no tempo de Nova Zelândia ao longo do ano,” Rick Ladrador disse.

[Return to Top]
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