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Inleiding

Dit document beschrijft een probleem dat wordt aangetroffen met Cisco MediaSense versie
10.5(1)SU1 wanneer u probeert de nieuwe inline-speler te gebruiken met Internet Explorer (IE)
versie 11 (IE11) en biedt een oplossing voor het probleem.

Achtergrondinformatie

MediaSense versie 10.5(1)SU1 introduceerde een optie die een nieuwe mediaspeler direct in de
browser toestaat, wat niet vereist dat u een afzonderlijke Java-toepassing start om media te
bedienen. U kunt deze functie inschakelen via de pagina MediaSense Management, zoals wordt
weergegeven:

Opmerking: Deze optie wordt officieel ondersteund in Mozilla Firefox versies 24 en hoger, IE



versie 9 (IE9) en IE 11.

Probleem

Wanneer u probeert de optie inline-speler te gebruiken via IE11, ontvangt u deze foutmelding:

Oplossing

Als MediaSense een zichzelf ondertekend certificaat aan de browser voorlegt, zorg er dan voor
dat dit door de browser wordt vertrouwd.

Tip: Wanneer u naar de toepassing Zoeken en afspelen navigeert via de Full Qualified
Domain Name (FQDN) van een MediaSense server, wordt de IE11 adresbalk rood als het
certificaat niet wordt vertrouwd.

Het zelf-ondertekende certificaat moet worden behandeld als een vertrouwde
basiscertificeringsinstantie voordat de browser de handtekening vertrouwt. Voltooi deze stappen
om het zelf ondertekende certificaat in de winkel Trusted Root-certificeringsinstantie te plaatsen
en bewaar het bovenstaande probleem:

Klik op het waarschuwingsbericht voor fouten op het certificaat en selecteer Certificaten
bekijken.

1.

Zorg ervoor dat de hostnaam en het domein overeenkomen met de MediaSense server en
klik op Install certificaatnummer.

2.

Selecteer in de wizard Certificaat importeren de optie Alle certificaten in de volgende winkel
plaatsen en klik op Bladeren.

3.

Kies Trusted Root-certificeringsinstanties.4.

Klik op Volgende en vervolgens op Voltooien.5.

Klik op Ja wanneer het pop-upvenster verschijnt om te bevestigen dat het certificaat correct
geïmporteerd is.
Opmerking: De volgende drie stappen zijn niet vereist voor IE9.

6.

Blader naar het menu Gereedschappen en selecteer Internet-opties.7.

Klik op het tabblad Geavanceerd en ga naar de onderkant van de lijst Instellingen.8.



   

Schakel het vakje voor de waarschuwing voor onjuist certificaatadres uit. Deze instelling
voorkomt de uitvoering van de in-line speler, zelfs wanneer de certificaten worden geladen.

9.

Start IE opnieuw om de wijzigingen van kracht te laten worden.10.

Bevestig dat de inline-speler goed werkt.11.


	MediaSense versie 10.5(1)SU1 browser-vereisten
	Inhoud
	Inleiding
	Achtergrondinformatie
	Probleem
	Oplossing


