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C A P Í T U L O  1
Notas de versão do Cisco WebEx Meetings
Server

Estas notas de versão descrevem novos recursos, requisitos, restrições e advertências para todas as versões
do CiscoWebExMeetings Server 2.0. Estas notas de versão são atualizadas a cada lançamento demanutenção,
mas não de correções ou hotfixes. Observe que cada versão de manutenção inclui as funções, requisitos,
restrições e correções de problemas (bugs) das versões anteriores, salvo indicação em contrário. Antes de
instalar o Cisco WebEx Meetings Server, recomendamos que você revise este documento para obter
informações sobre problemas que podem afetar seu sistema.

Para acessar as atualizações mais recentes do software para este produto, vá para a seguinte URL: http://
software.cisco.com/download/, depois navegue para o seu produto. A partir de Produtos, selecioneWebEx
> Conferência Web > Cisco WebEx Meetings Server > Cisco WebEx Meetings Server 2.0.

• Encontrar a Documentação, página 1

• Funcionalidades Novas e Alteradas para a Versão Cisco WebEx Meetings Server 2.0, página 2

• Caminhos de Atualização Suportados, página 5

• Limitações e restrições, página 5

• Notas importantes, página 7

• Problemas Conhecidos e Avisos, página 8

• Advertência, página 10

• Obtendo documentação e enviando uma solicitação de serviço, página 17

Encontrar a Documentação
Forneça a seguinte URL para seus usuários:

www.cisco.com/en/US/products/ps12732/tsd_products_support_series_home.html
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Funcionalidades Novas e Alteradas para a Versão Cisco WebEx
Meetings Server 2.0

Esta seção descreve funcionalidades que são novas ou alteradas nesta versão.

Para obter uma lista completa de requisitos do sistema, incluindo hardware e sistemas operacionais suportados,
veja os Requisitos do Sistema para a Versão Cisco WebEx Meetings Server 2.0 em http://www.cisco.com/en/
US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Para obter informações sobre todas as funcionalidades e benefícios disponíveis, consulte a folha de dados
para esta versão do Cisco WebEx Meetings Server em http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/
ps10362/ps12732/data_sheet_c78-717754.html.

Melhorias do sistema

• Atualização do sistema operacional: O sistema operacional CiscoWebExMeetings Server está atualizado
para CentOS 6.4

• Suporte para armazenamento NAS: Canal de Fibra (FC), Sistema de Arquivo de Rede (NFS), ou apenas
SCSI

Suporte de Hardware

Agora esta versão suporta o servidor Cisco UCS B420 com as seguintes especificações:

• CPU: Processador Intel® Xeon® E5-4650

• Velocidade: 2.7 GHz

• Núcleos: 8

• Tomadas: 4

• vCPU total: 64

Reuniões Grandes

Esta versão suporta grandes reuniões que podem acomodar até 250 usuários por reunião em sistemas de 800
usuários e sistemas de 2000 usuários. Reuniões grandes exigem que estes sistemas estejam configurados no
modo HA.

Suporte de Dispositivo Móvel

Esta versão suporta dispositivos Android que usam Android 2.1 ou posterior. Foi testado com os Aplicativos
Android WebEx 4.0, 4.1 e 4.5.

Para iOS, esta versão foi testada com o aplicativo iOS WebEx 5.1.

Atualize para a versão mais recente do Aplicativo WebEx para se beneficiar das novas funcionalidades que
foram adicionadas nesta versão.

Suporte de Sistema Operacional

Agora esta versão suporta o sistema operacional Microsoft Windows 8.
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Navegadores testados

A versão 2.0 foi testada para funcionar com os seguintes navegadores da web:

Windows

• Internet Explorer: 8 e 10 (32 bits/64 bits)

O IE 11 foi testado somente no Windows 7 SP1Observação

• Mozilla Firefox: 10 - 25

• Google Chrome: 23 - 31

Mac

• Apple Safari: 6

• Mozilla Firefox: 10 - 25

• Google Chrome: 23 - 31

Devido as mudanças de políticas do Google e Mozilla, iniciando com Chrome 32* e Firefox 27*, os
usuários podem precisar ativar manualmente o plug-in WebEx ao usar esses navegadores para entrar em
uma reunião WebEx ou reproduzir a gravação de uma reunião WebEx. Mais informações e instruções
podem ser encontradas em nossas Perguntas frequentes sobre Entrando em uma reuniãoWebEx no Chrome
e Firefox.

*As versões exatas do Chrome e Firefox que são impactadas por essa política não foram finalizadas até
a publicação deste documento.

Observação

Ferramentas de Produtividade WebEx

As Ferramentas de Produtividade WebEx agora suportam o seguinte:

• Microsoft Outlook 2013

• Lync 2010 (32 bits)

• Lync 2013 (32 bits)

• Microsoft Office Communicator 2007

• Microsoft Office Communicator 2007 R2

Melhorias de Acessibilidade

A Seção 508 da Lei de Reabilitação dos EUA define requisitos para acessibilidade de produtos. Seu site da
Cisco WebEx Meetings Server e o aplicativo de reunião oferecem acessibilidade através do teclado e suporte
limitado do Leitor de Tela no Windows. Para a Versão 2.0, uma opção de áudio foi adicionada ao CAPTCHA
baseado em texto (o desafio textual que os usuários são exigidos a responder ao se inscreverem em uma conta
WebEx ou ao recuperarem uma senha para identificá-los como pessoas reais).
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Aperfeiçoamentos na experiência do usuário final

• Suporte de reunião recorrente aperfeiçoada: Agora você podemodificar ou excluir uma única ocorrência
de uma série de reunião recorrente tanto no site do CiscoWebExMeetings Server como nas Ferramentas
de Produtividade WebEx. Os convidados recebem notificações de e-mail alertando-os a respeito das
modificações e seus calendários do Microsoft Outlook permanecem em sincronia.

• Melhorias de gravação: Agora uma opção aparece na página de agendamento para que você
automaticamente configure a gravação para suas reuniões. Você também pode optar por baixar as
gravações ou o reprodutor NBR na guia Gravações no site da Cisco WebEx Meetings Server.

• Sons de entrada e saída: Agora você pode configurar o que você quer ouvir, como por exemplo, um bipe
ou nenhum som, quando os usuários entrarem e saírem de suas reuniões.

• Alertas de janela de manutenção agendada: Avisos indicam quando você está tentando agendar ou
reagendar uma reunião durante uma janela de manutenção agendada.

• Vídeo tutorial para primeiro acesso: Vídeo tutorial para primeiro acesso:

O tutorial de vídeo não é exibido se o sistema estiver configurado para exibir a ajuda
customizada sem um link válido, ao invés da ajuda on-line Cisco WebEx predefinida.

Observação

Melhorias na Administração:

• Relatórios aperfeiçoados: Fornece melhorias para relatórios de resumo mensal (PDF) e relatórios
customizados (CSV).

• Modo de Manutenção Aperfeiçoado: As seguintes tarefas de configuração não exigem mais que você
coloque o sistema em Modo de Manutenção:

◦ Qualidade de serviço (estes campos de configurações foram encontrados na página Administrador
> Configurações > Qualidade de Serviço em versões anteriores)

◦ Servidor de Correio (estes campos de configurações foram encontrados na página Administrador
> Sistema > Configuração > Servidores > ServidorDeCorreio em versões anteriores)

◦ Números de chamadas de acesso, identificador de chamadas, e nome de exibição (estes campos
de configurações foram encontrados na página Administrador > Configurações > Áudio em versões
anteriores)

• Gerenciamento aprimorado da janela de manutenção: Esta versão melhora sua habilidade de agendar,
cancelar e atualizar janelas de manutenção do sistema. Os usuários são impedidos de agendar reuniões
durante uma janela de manutenção e alertados quando uma manutenção agendada está atualmente
ocorrendo.

• Filtro LDAP: Permite que você escolha quais usuários você quer importar do diretório do Cisco Unified
Communications Manager (CUCM) para o diretório do Cisco WebEx Meetings Server (CWMS),
utilizando o LDAP.

• Painel de Administrador Aperfeiçoado: Fornece um painel reprogramado com um foco em listas de
reunião e tendências de reunião.
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Caminhos de Atualização Suportados
Esta versão da CiscoWebExMeetings Server suporta atualizações da versão 1.x até a 2.0, mantendo o seguinte
em mente:

• Uma atualização é definida como uma substituição do sistema para implantar grandes modificações que
fizemos ao sistema.

• Uma atualização é definida como uma modificação de ampliação do sistema para implantar correções
e melhorias pequenas, por exemplo, atualizando um sistema que executa a versão 1.0 para executar a
versão 1.1.

• Em ambos os casos, todos os dados do sistema original, exceto para registros e capturas de registro, são
transferidos para o sistema atualizado ou aprimorado.

• Quando você for atualizar, você não pode pular a versão FCS do software e ir diretamente para a versão
de manutenção de companhia (MR). Você deve atualizar para a versão mais recente do FCS e então
atualizar o sistema para uma versão MR.

Por exemplo, você pode atualizar a versão 1.0 para a 2.0. Se, no entanto, você quiser atualizar para a
versão MR 2.0, primeiro você deve atualizar da 1.0 para a 2.0 e em seguida para a MR 2.0.

Limitações e restrições

Gravar limitações
Você pode criar quantas gravações a capacidade do servidor de armazenamento permite. Estime o tamanho
necessário do servidor de armazenamento para um período típico de cinco anos usando a seguinte fórmula:

Horas estimadas de reuniões que você espera serem gravadas por dia * 50-100 MB por hora de gravação *
cinco anos * 24 horas por dia * 365 dias por ano

Não há limitações de armazenamento por usuário. As gravações são armazenadas indefinidamente até você
excluí-las. Não há um recurso que permite que você exclua automaticamente as gravações devido à possibilidade
de que isso iria permitir que os usuários excluíssem acidentalmente gravações importantes. Depois de marcar
uma gravação para exclusão, a gravação é na verdade mantida no servidor de armazenamento por até seis
meses, dando a você tempo para arquivar as gravações em outras mídias.

Para obter mais informações sobre limitações de gravação, consulte a seção "Gravação baseada em rede
(NBR), resoluções de vídeos gravados e FPS" do documento de Largura de Banda do Cisco WebEx em http:/
/www.cisco.com/en/US/prod/collateral/ps10352/ps10362/ps10409/white_paper_c11-691351.pdf.

O Proxy Reverso da Internet pode ser Removido da Plataforma
Amáquina virtual de administração pode enviar uma mensagem de remoção para o servidor do proxy reverso
da Internet para removê-lo da plataforma. Esta mensagem é enviada como texto simples, não é autenticada e
poderia levar a uma negação do serviço.

Usando o iptables ou as listas de controle de acesso (ACLs), configure o firewall para que as conexões para
a porta 64616 venham apenas a partir da máquina virtual de administração.
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Ferramentas de produtividade

Versões incompatíveis

Cada versão da Cisco WebEx Meetings Server suporta uma versão específica do cliente de Ferramentas de
Produtividade da Cisco WebEx. Você pode baixar a versão suportada das Ferramentas de Produtividade no
link Downloads no seu site da Cisco WebEx Meetings Server. Usar versões incompatíveis destes dois
aplicativos, por exemplo, Ferramentas de Produtividade Versão 2.0 com a Cisco WebEx Meetings Server
Versão 1.5 ou inferior, resulta no seguinte problema:

Quando o usuário agenda uma reunião WebEx, a hora da reunião aparece incorretamente no site. A questão
se aplica tanto para reuniões recorrentes como para reuniões únicas.

Atualizando uma Reunião Recorrente Agendada a partir do Microsoft Outlook

Esta versão possui as seguintes limitações quando você atualiza uma ocorrência única de uma série de reunião
recorrente que foi agendada a partir da integração do Microsoft Outlook:

• O usuário não visualiza a opção "Adicionar Reunião WebEx": O usuário agenda uma série de reunião
recorrente padrão a partir do Outlook. Quando o usuário tenta atualizar uma ocorrência única da série,
o usuário não visualiza a opção de adicionar o componente WebEx à reunião. Nesta ocorrência,
recomendamos que o usuário agende uma nova reunião que inclua a opção do WebEx, ou altere toda a
série de reunião recorrente para incluir o componente WebEx.

• OWebEx não está removido das exceções de reunião: O usuário agenda uma série de reunião recorrente.
O usuário edita uma ou mais ocorrências para indicar uma hora ou data diferentes, e em seguida cancela
a série de reunião recorrente. Nesta ocorrência, as reuniões que foram editadas não são canceladas no
Outlook. No entanto, as informações do WebEx que estão retidas com as reuniões não são mais válidas.

• As reuniões canceladas ainda aparecem na página da web: O usuário agenda uma série de reunião
recorrente a partir do Microsoft Outlook. O usuário exclui uma ocorrência de reunião da série, e então
adiciona o WebEx à série de reunião recorrente. Neste ocorrência, as reuniões que foram excluídas da
série de reunião recorrente original ainda aparecerão no site da Cisco WebEx Meetings Server.

• Atualizações não refletidas nas exceções de reunião: O usuário agenda uma série de reunião recorrente
a partir do Microsoft Outlook. O usuário edita uma ocorrência única da série de reunião trocando o
tópico da reunião, lista ou convidados, ou local. Em seguida, o usuário edita o conteúdo de reunião em
toda a série de reunião recorrente. Nesta ocorrência, qualquer atualização feita na série não é refletida
nas reuniões que foram atualizadas separadamente.

• O componente WebEx não reflete uma hora de reunião futura: O usuário agenda uma reunião WebEx
através do Microsoft Outlook A hora da reunião passa. O usuário arrasta uma ocorrência da série para
uma hora no passado, e em seguida a atualiza para refletir uma hora no futuro. Nesta ocorrência, o
componente da reunião do WebEx permanece o mesmo. Não pode ser atualizado para refletir uma hora
futura.
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Notas importantes

Suporte Hipervisor
O Cisco WebEx Meetings Server é executado em máquinas virtuais Vmware.

• Ambos VMware vSphere e VMware vCenter são necessários para implantar o Cisco WebEx Meetings
Server. Ao usar o cliente vSphere, você irá implantar o arquivo OVA do Cisco WebEx Meetings Server
em um organizador ESXi gerido pelo vCenter.

• Você deve adquirir o VMware vSphere 5.0, 5.0 Update 1 ou 5.1 para usar como plataforma hipervisor
para o Cisco WebEx Meetings Server, executando uma das seguintes opções:

• Compre o vSphere diretamente da Cisco no GPL (Lista de Preços Global). A Cisco é um parceiro
aprovado e distribuidor do VMware. Isso é conveniente para aqueles que "querem tudo de um
único fornecedor".

• Compre o vSphere diretamente do VMware, por meio de acordos corporativos que você tem
diretamente com o VMware.

• O Cisco WebEx Meetings Server não suporta outros hipervisores.

• Para mais informações sobre os requisitos hipervisor, consulte os Requisitos de sistema do Cisco WebEx
Meetings Server em http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html.

Configurar seu sistema de alta disponibilidade
Ao atualizar um sistema de alta disponibilidade, depois de reiniciar o sistema e o processo de reinicialização
parecer estar completo, recomendamos que você aguarde mais 15 minutos antes de iniciar o procedimento de
adicionar sistema de alta disponibilidade.

Sobre o Uso de Certificados Autoassinados
Recomendamos o uso de um certificado assinado publicamente em vez do certificado autoassinado fornecido.
Os certificados assinados publicamente são confiáveis pelos navegadores dos usuários desde que a confiança
para eles é estabelecida utilizando a lista de certificados da Autoridade de Certificado Raiz instalada no
computador de cada usuário.

Ao utilizar certificados autoassinados, alguns usuários podem ter dificuldades para participar de reuniões
porque os navegadores por padrão não confiam tais certificados. Os usuários são obrigados a estabelecer a
confiança explicitamente neste caso antes de continuar a participar de uma reunião em seu site. Alguns usuários
podem não entender como estabelecer relação de confiança com o referido certificado. Outros podem ser
impedidos de o fazer por definições administrativas. Portanto, você deve usar certificados assinados
publicamente sempre que possível para oferecer a melhor experiência do usuário.

O guia do usuário fornece um tópico sobre esta questão para os usuários finais. Consulte o tópico "Cliente de
reunião não carrega" no capítulo de solução de problemas no Guia de Usuário Cisco WebEx Server em http:/
/www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html.

Notas de Versão do Cisco WebEx Meetings Server Versão 2.0    
7

Notas de versão do Cisco WebEx Meetings Server
Notas importantes

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_user_guide_list.html


Expandir o seu Sistema
Se você tem fotos instantâneas VMware do sistema existente (pré-expansão), certifique-se que o sistema
expandido esteja instalado e funcionando durante a remoção ou exclusão do sistema existente. Isso evita a
remoção acidental do arquivo VMDK com base no disco rígido 4, que pode ser acessado pelo sistema
expandido.

Aviso de Atualização das Ferramentas de Produtividade
Se um pacote de Ferramentas de Produtividade implantado anteriormente tiver uma versão diferente ou um
número de compilação de um pacote de Ferramentas de Produtividade recém implantado e a atualização não
estiver bloqueada, então seu cliente de Ferramentas de Produtividade irá notificá-lo com uma caixa de diálogo
de aviso de atualização.

Nomes de Comunidades SNMP v2
Não haverá entrada padrão do nome da comunidade SNMP v2 nessa versão do CiscoWebExMeetings Server.
O sistema irá remover o nome da comunidade padrão ''CWS-Public'' Cisco WebEx Meetings Server 1.0
existente, após a atualização. Somente os nomes de comunidades SNMP v2 adicionados pelo usuário serão
mantidos.

Problemas Conhecidos e Avisos
Desinstalando o aplicativo Cisco WebEx Meetings

O seguinte comportamento de desinstalação é uma questão conhecida quando você possui tanto a versão
presencial quanto a versão nuvem do aplicativo do Cisco WebEx Meetings instaladas em seu disco rígido
local.

Quando você clica em atcliun.exe na pasta doWebEx para desinstalar o aplicativo do CiscoWebExMeetings,
tanto a versão presencial como a versão nuvem do aplicativo são removidas. No entanto, quando você exclui
o aplicativo usando o Painel de Controle, apenas a versão presencial do aplicativo é excluída. Para mais
informações, veja o tópico "Desinstalar o Cisco WebEx Meetings a nível local" emManual de Planejamento
do Cisco WebEx Meetings Server em http://www.cisco.com/en/US/products/ps12732/products_installation_
and_configuration_guides_list.html.

Apple iOS 6.x e SSO

Existe um problema conhecido comApple iOS 6.x, onde assinatura única (SSO) não funciona para os usuários
internos do iPad/iPhone que estiverem usando o navegador da web Safari 6. Isto é devido a um defeito da
Apple que foi corrigido no iOS 7. O ID do erro no Safari é 13484525.

Documentação Traduzida

A documentação traduzida para o Cisco WebEx Meetings Server será publicada entre 4 a 6 semanas após o
lançamento em Inglês.
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Mantendo o Nome de Organizador ao Alterar o seu Endereço de IP da Máquina Virtual

Nunca altere as entradas DNS dos nomes dos organizadores que estão configurados na sua implantação. Você
pode alterar o nome do organizador de uma máquina virtual que faz parte da sua implantação. O endereço de
IP correspondente é captado automaticamente do DNS. Se você quiser alterar o endereço de IP de umamáquina
virtual e manter o mesmo nome do organizador, você deve executar os seguintes passos:

1 Configure um nome de organizador temporário no DNS.

2 Altere o nome do organizador da máquina virtual para o nome do organizador temporário que você
configurou e tire o sistema do modo de manutenção para que o novo nome do organizador tenha efeito.
O seu nome de organizador original não será parte da implantação depois de fazer esta mudança.

3 Altere o endereço de IP do nome do organizador original no DNS para o novo endereço de IP.

4 Altere o nome do organizador temporário da máquina virtual para o nome do organizador original e tire
o sistema do modo de manutenção para que o nome do organizador tenha efeito. Agora o nome do
organizador original com o seu novo endereço de IP está configurado.

Texto FQDN

Ao implantar máquinas virtuais do vCenter utilizando o arquivo OVA, certifique-se que o nome do organizador
da máquina virtual não contém caracteres maiúsculos ou sublinhados. Ao mudar o nome do organizador no
site da Administração, certifique-se também que o nome do organizador da máquina virtual não contém
caracteres maiúsculos ou sublinhados.

Problema no Painel - Falha ao Exibir as Reuniões que Já Iniciaram

Existe um problema conhecido nesta versão do Cisco WebEx Meetings Server em que o painel deixa de
representar determinadas reuniões como tendo iniciadas. Isto ocorre no seguinte cenário: Uma reunião agendada
com a opção "Permitir aos participantes entrarem na teleconferência antes do organizador" ativa. Um usuário
entra na reunião por telefone, mas não entra na porção da web. O painel deve indicar que esta reunião começou
e que tem um participante mas não indica. Isto pode levar os usuários a agendar várias reuniões, resultando
em problemas de desempenho.

Configuração de Áudio

Em suas definições de configurações de áudio, observe que G.711 trará melhor qualidade de voz do que o
G.729. Consulte "Sobre a Definição das Configurações de Áudio" noGuia de Administração do CiscoWebEx
Meetings Server para obter mais informações.

Comunicador de IP 7.0 x Endpoints

O comunicador de IP 7.0 x endpoints participando de reuniões do Cisco WebEx Meetings Server pode causar
problemas de qualidade de áudio (eco e outros ruídos) para uma conferência se não estiver em estado mudo
ou se o participante que estiver usando este endpoint torna-se um falante ativo. Para evitar que isso aconteça,
tenha certeza de afinar o seu ambiente comunicador de IP (por exemplo, o headset, microfone e alto-falante)
ou use um telefone tradicional diferente.

Reuniões Iniciadas com Dispositivos iOS

As reuniões que são iniciadas com dispositivos iOS não podem ser gravadas.
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Dispositivos Android

Há um problema conhecido para os usuários do Android, se o organizador tiver habilitado o modo True Color
em suas configurações do cliente da reunião, o compartilhamento de desktop não será exibido corretamente
no dispositivo Android. Você pode certificar-se de que o modo True Color esteja desabilitado selecionando
Reunião> Opções em sua página Cisco WebEx Meetings.

Problema do Windows Internet Explorer

Há um problema conhecido quando você visualiza a documentação do usuário com o navegador Windows
Internet Explorer 8 ou 9. Um erro de javascript pode ser exibido no canto inferior esquerdo da sua janela
enquanto você está folheando a documentação. Se você clicar nessa mensagem de erro, aparece umamensagem
popup doWindows Internet Explorer. Selecione a caixa de seleção Sempre exibir essa mensagem para
erros de página da web se você quiser ver essa mensagem quando uma ocorrência de erro for encontrada.
Selecione Fechar e continue lendo a documentação. Esse erro não afeta a documentação.

Advertência

Usando a Bug Search Tool
Os problemas conhecidos (bugs) são classificados de acordo com o nível de gravidade. Estas notas de versão
contêm descrições do seguinte:

• Bugs abertos encontrados no cliente de gravidade 1 - 3

• Bugs resolvidos encontrados no cliente de gravidade 1 - 5

• Bugs significantes resolvidos encontrados no Cisco

Você pode encontrar os detalhes sobre os bugs listados e procurar outros bugs utilizando o Cisco Bug Search
Tool.

Antes de iniciar

Para acessar o Bug Search Tool, você necessita dos seguintes itens:

• Conexão de Internet

• Navegador da web

• Nome de usuário e senha no Cisco.com

Procedimento

Etapa 1 Para acessar a Bug Search Tool, vá para https://tools.cisco.com/bugsearch/search.
Etapa 2 Inicie a sessão com seu nome de usuário e senha no Cisco.com.
Etapa 3 Digite a ID do bug no campo ''Procurar por'', e então pressione Enter.

Você também pode navegar para um bug específico digitando https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/
<BUGID> onde <BUGID> é a ID do bug que você está procurando (por ex., CSCab12345).

Dica
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Próximos passos

Para obter informações sobre como procurar por bugs, criar pesquisas salvas, e criar grupos de bugs, selecione
Ajuda na página Bug Search Tool.

Abrir advertências no Cisco WebEx Meetings Server Versão 2.0
As advertências listadas na tabela a seguir descrevem um comportamento inesperado na última versão do
Cisco WebEx Meetings Server. Consulte o Bug Search Tool para obter mais detalhes.

Tabela 1: Abrir advertências no Cisco WebEx Meetings Server Versão 2.0 (Build 2.0.1.2)

TítuloGravidadeIdentificador

Users unable to join meeting unless host starts meeting from Web
(Usuários incapazes de participar de uma reunião, a menos que o
organizador inicie a reunião a partir da Web)

2CSCum68885

CWMS Log Collection results in heavy writes to SAN (A coleção
de registro CWMS resulta em escritas pesadas para o SAN)

3CSCum66805

SSLGW killed by NM - SMALL HA DMZ continuous load run
(SSLGW apagado pelo carregamento contínuo do NM - SMALL
HA DMZ)

3CSCul48912

CWMS 1.x - Not all countries are listed when creating a CSR (Nem
todos os países são listados quando se cria uma CSR)

3CSCum85537

LARGE DMZ:FIPS ON:Load issues for Video sharing using ext
SiteURL (LARGE DMZ:FIPS ON: Carregamento de questões para
compartilhamento de Vídeo usando o ext SiteURL)

3CSCum88800

Some services after MM off not coming up in a timely manner
(Alguns serviços, após o desligamento do MM, não aparecem em
uma maneira temporizada)

3CSCum77581

Advertências Resolvidas no Cisco WebEx Meetings Server Versão 2.0
As advertências listadas na tabela abaixo descrevem os problemas que foram resolvidos nesta Versão do Cisco
WebEx Meetings Server 1.1. Consulte o Bug Search Tool para obter mais detalhes.

Tabela 2: Advertências Resolvidas no Cisco WebEx Meetings Server Versão 2.0 (Build 2.0.1.2)

TítuloGravidadeIdentificador

SSLGWSession Connect Failed Due To Invalid Cookie JSESSIONID
(Sessão SSLGW conexão falhou devido a cookie inválido
JSESSIONID)

1CSCuj32654

CWMS Audio quality issues caused by RTC tick drifting (Problemas
na qualidade de áudio CWMS causado pelo tíquete RTC à deriva)

1CSCuj40077
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TítuloGravidadeIdentificador

Error running mctoolUpgrade(). (Erro executandomctoolUpgrade().)
Código de erro: 507

1CSCul20389

CWMS admin flooding /triage dir with logs (CWMS inundação do
admin/triagem de diretório com registros)

1CSCul81686

Add HA or Enable Public Access fails after Grow using 1.1.1.9 OVA
file (Adicionar ou habilitar HA acesso público falha após crescer
usando óvulos 1.1.1.9 arquivo)

2Cscui36487

Select 'Server auth enabled', CWMS cannot connect mail server.
(Selecione 'autenticação do servidor ativo', CWMS não consegue
conectar ao servidor de mensagens.)

2CSCuj41809

Replication stops after /db/ partition on secondary admin is filled up
(A replicação para após a partição /db/ do administrador secundário
ser preenchida)

2CSCul30354

Users get deactivated due to creation date and not inactivity (Os
usuários tornam-se inativos pela data de criação e não pela inatividade)

2CSCul47327

documentation not mentioning ICMP echo is needed for deplmnt
validation (documentação não mencionando eco ICMP é necessária
para a validação deplmnt)

2CSCuh76157

Arquivo de núcleo Gyromain2CSCuj85393

RTP packet crashes MPE module in CWMS (o pacote de informação
RTP trava o módulo MPE no CWMS)

2CSCuj13973

SSLGW travou no CWMS2CSCuj99830

attendee can't jbh if last meeting of RecurrenceMeeting not initialized
(convidado não poderá participar antes do organizador se última
reunião de reunião de recorrência não estiver inicializada)

2Cscui44039

Rediness Check for established connection fails if Internal IP's NAT'd
(A verificação de prontidão para a conexão estabelecida falha se o IP
interno estiver NAT)

2CSCul78127

CWMS Update instructions must be corrected (Instruções de
atualização do CWMS devem ser corrigidas)

2CSCul94862

Adding HAwith host name that starts with number(s) to primary failed
(Adição de HA ao nome do organizador que inicia com número(s)
para falha primária)

2CSCul98172

Intermittently users need to click more than once to join meetings
(Intermitentemente usuários precisam clicar emmais de uma vez para
entrar nas reuniões)

2CSCuj71789

Audio Quality Issues when the users are inMute via the phone Button
(Problemas de qualidade de áudio quando os usuários desabilitam o
áudio através do botão do telefone)

2CSCul82580
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TítuloGravidadeIdentificador

Database system audit table flooding (A tabela de auditoria no banco
de dados do sistema está inundando)

2CSCum58019

PT: Don't support update a single occurrence meeting with PT. (Não
suporta atualização uma reunião de ocorrência única com o PT.)

3CSCub69687

Deactivate host account after x days occurs when disabled (Desativar
a conta de organizador depois de x dias ocorre quando desativado)

3CSCuh20090

Please include XMLAPI/URLAPI log within infocap (Por favor inclua
XMLAPI/URLAPI infocap dentro de log)

3CSCuh95370

Meeting report incorrect value (Valor incorreto do relatório da reunião)3Cscui00212

CWMS reporting - Web Sharing minutes greater than duration of the
conf (minutos de compartilhamento Web maiores que a duração da
conferência)

3CSCui09539

Changing FQDN for VM gets hostname error (Trocar FQDN por VM
gera erro do nome do organizador)

3CSCui25358

TAL Services LTD:SSLGWcookie should have HttpOnly and Secure
flag set (Serviços TAL LTD:SSLGW cookie deve ter apenas Http e
sinalizador seguro definido)

3CSCui64590

Tal Serviços Ltd: Please add the HttpOnly and Secure flag set(page)
(Por favor adicione apenas Http sinalizador seguro definido (página}

3CSCui68457

Tal Serviços Ltd: Need the patch to Slowloris attack. (Precisa do patch
para o ataque Slowloris.)

3CSCui68472

Tal Serviços Ltd: password entry fields should be tagged (campos de
entrada de senha devem ser marcados)

3CSCui68483

Unable to sync users from CUCM with a UserID of more then 32
bytes (Não é possível sincronizar os usuários do CUCM com UserID
maior que 32 bytes)

3CSCuj06685

Gateway info cannot be changed properly with the current instruction
(Informações do gateway não podem ser alteradas corretamente com
a instrução atual)

3CSCuj10290

Can't do user lookup in meeting client if start instant meeting via PT
(Não é possível realizar pesquisa de usuário em cliente de reunião se
iniciar reunião instantânea via PT)

3CSCuj44067

Dados de sessão é inválido em 'Meeting Report.csv'3CSCuj47179

Anunciar nome' não funciona na reunião criada a partir de PT.3CSCuj49288

Popup com erro após geração do relatório com êxito3Cscuj51131

O armazenamento WebEx não pode ser adicionado3CSCuj54342

O SSO não pode ser configurado após DR - permissão errada no
arquivo

3CSCuj80593
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TítuloGravidadeIdentificador

nenhum caractere de escape no tratamento da senha de sincronização
de diretórios

3CSCuj85572

PT: Can't update old meetings after change SSO to LDAP enabled
site. (Não é possível atualizar reunião antigas após alterar o SSO para
o site habilitado LDAP.)

3CSCul09763

Nigeria Country Code is missing (O código de país da Nigéria está
ausente)

3CSCul16741

Unable to create password for Administrator user (Não foi possível
criar senha para o usuário Administrador)

3CSCul25327

Meeting Center version is incorrect in 1.5MR1 (A versão do Meeting
Center está errada no 1.5MR1)

3CSCul32847

Cannot reschedulemeetings in Productivity Tools without signing out
(Não é possível reagendar reuniões com as ferramentas de
produtividade sem encerrar a sessão)

3CSCul35798

logo file permissions change upon updating. (permissões de arquivo
do logotipo se alteram devido à atualização.)

3CSCul63335

Updating user account settings stuck in loading (A atualização das
configurações da conta de usuário ficam presas no carregamento)

3CSCul66228

CWMS 1.5 installation error when hostname with numeric charaters.
(Erro de instalação do CWMS 1.5 quando o nome de organizador tiver
caracteres numéricos.)

3CSCul79267

Documentation - All fields are required for user import (Documentação
- Todos os campos são exigidos para importar um usuário)

3CSCui45309

Meeting Center Plugin Failed to Install Due to Certificate Expiry (O
plug-in do Meeting Center falha ao instalar devido à expiração de
certificado)

3CSCui56746

Certificate domain is case sensitive (O domínio de certificado é um
caso delicado)

3CSCuj13084

idp sso initate log will always forward to meeting list page (registro
de iniciação idp sso sempre encaminha para página lista de reunião)

3CSCuj24760

Deployment fails with long hostname (O desenvolvimento falha com
um nome de organizador longo)

3CSCul29941

Default device pool should no be used for CWMS and CUCM
Integration (O pool do dispositivo padrão não deve ser usado para a
integração do CWMS e CUCM)

3CSCul73428

Document behavior whenmultiple accounts in CUCMuse same email
address (Comportamento do documento quando múltiplas contas no
CUCM usam o mesmo endereço de e-mail)

3CSCul17672
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TítuloGravidadeIdentificador

Meeting Trends graph not displayed with Chrome 31 (O gráficos de
tendências das reuniões não pode ser visualizado no Chrome 31)

3CSCul50499

CWMS MeetingReport mostra participantes NA-NA3CSCuj43886

admin doesn't receive infocap email intermittenly (o admin não recebe
o e-mail de infocap intermitentemente)

3CSCuj47223

Japanese Kanji charactors are garbled in CWMS Admin GUI.
(Caracteres Japonês Kanji estão ilegíveis no CWMS Admin GUI.)

3CSCuj82149

VAD is enabled by default on version 1.5 ( O VAD está habilitado
por predefinição na versão 1.5)

3CSCul18766

Primary admin status shows down on dashboard (Status do
Administrador primário aparece desligado no painel)

3CSCuj26337

Reunião fantasma mostrada no painel reunião3CSCul03486

Document licensing behavior for simultaneous meetings
(Comportamento de autorização do documento para reuniões
simultâneas)

3CSCul65872

EFT 1.5: ELM not accessible error (erro não acessível do ELM)3CSCui41472

Include NBR logs in infocap. (Inclui registros do NBR no infocap.)3CSCui55957

Documentação requisitos de configuração RAID para Orion3CSCul03355

When using Hebrew Meeting Number shows up zzzyyyxxx instead
of xxxyyyzzz (Quando você utilizar hebreu o número da reunião
aparecerá zzzyyyxxx ao invés de xxxyyyzzz)

3CSCul16462

Doc - OL scheduling w/ PT for alternate host generates two
notifications(Doc-propanol agendar w/pt para organizador alternativo
gera duas notificações)

3CSCui25181

End user prompted to install atinst.exe each time (Usuário final
solicitado a instalar o atinst.exe toda vez)

3CSCui29057

CSV headers should not be case sensitive for user import (Cabeçalhos
CSV não devem diferenciar entre letras maiúsculas e minúsculas para
a importação de usuário)

3CSCui45275

Accounts created via SSO on being reactivated sends wrong email
template (Contas criadas por SSO ao serem reativadas enviam o
modelo de e-mail errado)

3CSCui54153

CWMSPT 2.80.500.179 won't allow for auto sign-in when using SSO
(CWMS PT 2.80.500.179 não permitirá inicio de sessão automático
quando usando SSO)

3CSCui86297

CWMS - Passwords validation fails when using a + sign (CWMS - A
validação de senhas falha quando o sinal de + é utilizado)

3CSCuj90993
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TítuloGravidadeIdentificador

Multiple invites when alternate host assigned. (Múltiplos convites
quando um organizador alternativo for designado.)

3CSCul16439

Infocap is empty (O infocap está vazio)3CSCul83197

CWMS is incorrectly consuming licenses for back to back meetings
(CWMS está consumindo licenças incorretamente para as reuniões
''back to back'')

3CSCul98122

Solr always write info level logs to catalina.out (Solr sempre escreve
relatórios em nível de informação para catalina.out)

3CSCul99819

Start/End time is diff between meeting and license last month report
(Hora de Início/Fim está diferente entre a reunião e o relatório de
licença do mês passado)

3CSCum00024

IRP log genertion uses port 64700 from 1.5 site (A geração de registro
IRP utiliza a porta 64700 do site 1.5)

3CSCum01810

Licenses counting: (Conta de licenças:) Implementation of "JBH and
15minutes grace period" (Implementação do "JBH e prazo de carência
de 15 minutos")

3CSCum40250

ELM is inaccessible after upgrade until sync period has passed (O
ELM é inacessível após a atualização até que o período de sincronia
tenha passado)

3CSCum46358

Document Alternate Host does not receive meeting recording
notification (O organizador alternativo de documento não recebe
notificações de gravação de reunião)

3CSCum53311

CWMS Call In Feature Behavior (Comportamento de funcionalidade
da chama de entrada CWMS)

3CSCum58985

Improperly formatted (Formatado incorretamente)3CSCul63726

Puppet .yaml files are not automatically purged from the system (Os
arquivos Puppet .yaml não são automaticamente removidos do sistema)

3CSCum35526

Video is not recorded from all participants in the meeting (O vídeo
não é gravado a partir de todos os participantes da reunião)

3CSCul87097

Puppet reports consuming disk space (O Puppet reporta consumo de
espaço do disco)

3CSCum35787

apache tomcat logs do not have timestamps (os registros do apache
tomcat não possuem carimbos de hora)

3CSCum58164

Apache tomcat logs not included in infocap (Os registros do Apache
tomcat não estão incluídos no infocap)

3CSCum58196

PT silent install force user to login each time after reboot (A instalação
silenciosa do PT força o usuário a fazer o logon cada vez que reiniciar)

3CSCul81680

Integração do diretório de documentos comportamento do usuário
ORGANIZADOR/ADMINISTRADOR

3CSCum16003
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TítuloGravidadeIdentificador

Document "Create Password" link expiration time (Hora de expiração
do link do documento "Criar Senha")

3CSCum18847

One end user can be in a meeting center meeting twice (Um usuário
final pode estar em uma reunião do meeting center duas vezes)

3CSCum57542

Specific port range between internal media VMs and media center (A
porta específica varia entre a mídia interna VMs e a central de mídia)

4CSCul44073

SSO error codes listed with error messages (Códigos de erro do SSO
listados com mensagens de erro)

4CSCug49001

Deactivate host due to inactivity definition (Desativar o organizador
devido à definição de inatividade)

4CSCul36080

CWMSSSOandLDAP synchronication docuemtation (Documentação
de sincronização do CWMS SSO e do LDAP)

4CSCul69923

config procedure table contains wrong links (tabela de procedimento
config contém links errados)

4CSCuj56401

Aviso de expiração de licença temporária é exibido mesmo após a
licença permanente carregada

4CSCuh60854

Can't create tracking code group name the same as predefined group
name (Não é possível criar um nome de grupo do código de
rastreamento igual ao nome de grupo predefinido)

4CSCum75113

Incorrect national keyboard handling in the in-meeting Invite window
(Manuseio errado do teclado nacional na janela de convite da reunião
interna)

5CSCuj71624

Add to email template edit documentation (Adicionar edição no e-mail
modelo da documentação)

5CSCul30490

CWMS VM responsible for sending out notification mail (O CWMS
VM é responsável por enviar notificação de correio)

5CSCum25722

Obtendo documentação e enviando uma solicitação de serviço
Para obter informações sobre a obtenção de documentação, enviando uma solicitação de serviço e coletando
informações adicionais, consulte a informação mensal O que há de novo na documentação de produtos Cisco,
que também lista toda a documentação técnica nova e revisada da Cisco, em http://www.cisco.com/en/US/
docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Defina o conteúdo a ser entregue diretamente em seu desktop usando um aplicativo de leitor. Os feeds RSS
são um serviço gratuito e a Cisco atualmente suporta o RSS versão 2.0.
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