
LDAP-gebruikers configureren op Cisco Meeting
Server via API 
Inleiding

Dit document beschrijft de configuratie van LDAP (Lichtgewicht Directory Access Protocol) op Cisco Meeting Server via
API (Application Programming Interface). 

Voorwaarden

PostMan-app

Cisco-vergaderserver

Microsoft Active Directory

Gebruikte componenten

Cisco-vergaderserver

Microsoft Active Directory 

Achtergrondinformatie 

Configuratie-stroom op hoog niveau naar sync LDAP via API. 

Stap 1. Het configureren/beperken van IPsec-servers door API zoals hieronder beschreven

Adres/poortinformatie van de LDAP-server1.
Gebruikersnaam en wachtwoord voor toegang tot de server2.
Beveiliging van niet-beveiligde ldap.3.

Stap 2: Het instellen van een IP-telefoon/ldapMappings-parameter via API zoals hieronder beschreven

LDAP gebruikerseigenschappen objecten naar cms corresponderende gebruikersobjecten 1.
Bijvoorbeeld cms-gebruiker jid zal zich op cms en cms aanmelden op $sAMAaccountName$@domain.com.2.

Stap 3: Configureer/ldapBronparameters door API zoals hieronder beschreven, zodat ldapServer en ldapMappings-
object met elkaar verbonden kunnen worden.

Configureren

Stap 1. Configureren/bladeservers

Verzend een POST voor /ldapServer-servers, wat een IPServer-ID zou creëren. Gebruik unieke IP/IPsec-servers
voor verdere
configuratie.

1.

Respons op POST zouden in een vergelijkbaar formaat terugkeren <IPsec-serverid="7ca32cc4-389f-46f5-a1b0-
0a468af291a4"> 

2.

Hieronder informatie opnemen om LDAP Server-ID per CMS API-handleiding bij te werken3.



POST-voorbeeldmethode met parameters4.

Ga om geconfigureerde parameters te
controleren

5.

Stap 2, Configureren/veldopMaps 

Verzend een POST voor /ldapMaps om een /ldapMappings ID te creëren. Gebruik ID /ldapMappings en stel de

onderstaande parameters in.

1.

Hieronder informatie opnemen om LDAP mapping-id bij te werken volgens de CMS API-handleiding2.



Onder parameters voor ldapMappingen

configureren

3.

Ga om geconfigureerde parameters te controleren4.



Stap 3: Configureren/toewijzen 

Verzend een POST voor /ldapsourcen om een /ldapsourcet ID te maken. Gebruik /ldapsourcen-ID en stel

onderstaande parameters

in.

1.

Hieronder informatie opnemen om LDAP mapping-id bij te werken volgens de CMS API-

handleiding

2.

Onder parameters voor bronnen

configureren

3.



Voer een GET uit om geconfigureerde parameters te controleren.4.

De configuratie is voltooid. We kunnen nu een volledige sync uitvoeren.

Verifiëren

Stap 1. Verzend POST voor /ldapSyncs van API en controleer eventlogboeken

Stap 2. Controleer in de logbestanden van de gebeurtenis als de sync's is
voltooid.

Stap 3. Controleer dat de gebruikers zijn gesynchroniseerd vanaf de taakbron.

Problemen oplossen

Controleer of de API parameters en LDAP kenmerken nauwkeurig zijn. 

Het nemen van pakket opnamen van Call Bridge helpt bij het isoleren van connectiviteitsproblemen met LDAP.
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