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Inleiding

Dit document schetst de volgorde van de aanmelding van Cisco Jabber en de manier waarop u
problemen kunt oplossen wanneer de inlognaam van Jabber mislukt terwijl u zich in een
intern/bedrijfsnetwerk bevindt.

Achtergrondinformatie

Jabber Login bestaat uit twee fasen: Meld in Cisco Unified Communications Manager (CUCM)-
server en IM and Presence Server (IMP).



CUCM Login heeft een servicedetectie om de CUCM-server te identificeren waaraan Jabber
moet inloggen.

●

Jabber-gebruikersverificatie met CUCM om de serviceprofielgegevens te herstellen die IMP-
server, voicemail, Conferencing, CTI-serverdetails en ook apparaatconfiguratiebestand voor
telefoonservices bevatten.

●

Zodra de CUCM-vastlegging is geslaagd, logt Jabber in op de IMP-server om de contactlijst
en andere IM-services te bevestigen en te herstellen.

●

IMP-vastlegging heeft twee fasen: de ZEEP-vastlegging die betrekking heeft op
gebruikersverificatie en vervolgens de XMPP-vastlegging die betrekking heeft op het maken
van een XMPP-sessie en het beheer van stromen.

●

Logs verzamelen

Haal in de eerste plaats de cache op de pc en verzamel het clean Jabber Problem Report (PRT).
Dit zijn de stappen om hetzelfde te doen

Aftekenen en afsluiten van de Jabber-toepassing.1.

Verwijder alle bestaande logbestanden op2.



%AppData%\Local\Cisco\Unified Communications\Jabber\
%AppData%\Roaming\Cisco\Unified Communications\Jabber\

Start Jabber opnieuw en herhaal het probleem door in te loggen.3.

Verzamel het Probleemrapport (Selecteer in het menu Help van Jabber de optie Rapport een
probleem-optie om probleemrapportagegereedschap te starten en volg de instructies).

4.

Trefwoorden om in loggen te zoeken

IMPStackCap::Login::OnLoginError

ServiceDiscoveryHandlerResult

Status voor probleemoplossing

Fase 1. CUCM-servicedetectie

Fout in het scherm Oorzaak Wat te controleren in
Jabber-logbestand

Kan de services niet automatisch vinden.
Klik op geavanceerde instellingen om deze
handmatig in te stellen

Deze fout wordt weergegeven
wanneer de records van _cisco-
uds of _cuplogin SRV niet op de
DNS-server zijn ingesteld

csf::dns::mapVanuit
WindowsDNRresultaat

Monster van intiket

017-03-19 17:55:00,422 WARN  [0x000050ac] [src\dnsutils\win32\win32DnsUtils.cpp(52)] [csf.dns]  

[csf::dns::mapFromWindowsDNSResult] - *-----* DNS query _cisco-uds._tcp.appslab.com. has failed:

DNS name does not exist.  (9003).

2017-03-19 17:55:00,438 WARN  [0x000050ac] [src\dnsutils\win32\win32DnsUtils.cpp(52)] [csf.dns]

  [csf::dns::mapFromWindowsDNSResult] - *-----* DNS query _cuplogin._tcp.appslab.com. has

failed: DNS name does not exist. (9003).

Stappen om op te lossen

Stap 1. Start eerst de installatie (op een Windows-client) om de opdrachtmelding te starten en
voer vervolgens nslookup in.

Stap 2. Stel vervolgens het vraagtype in op SRV
type instellen = SRV

Stap 3. Daarna moet het SRV-record worden ingevoegd.
_cisco-uds._tcp.example.com

Stap 4. Hiermee worden de DNS-A-records teruggegeven die op de CUCM-servers zijn gericht.
Dit is een voorbeeld van het Successful_cisco-uds SRV-record. Als er geen records zijn
teruggekeerd, neemt u contact op met de DNS-beheerder om de SRV-records te configureren

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/jabber/11_0/CJAB_BK_C04C09E7_00_cisco-jabber-110-planning-guide/CJAB_BK_C04C09E7_00_cisco-jabber-110-planning-guide_chapter_0101.html


Fase 2. CUCM-gebruikersverificatie

Fout in het scherm Oorzaak Wat te controleren in Jabber-
logbestand

Uw gebruikersnaam of
wachtwoord is niet
correct

Deze fout wordt gezien wanneer de
ingevoerde aanmeldingsgegevens fout zijn of
wanneer de gebruiker vergrendeld is in
CUCM/LDAP

"FAILED_UCM90_AUTHENTICATION"

Monster van intiket

2017-01-09 08:59:10,652 INFO [0x00001740] [vices\impl\DiscoveryHandlerImpl.cpp(460)] [service-

discovery] [CSFUnified::DiscoveryHandlerImpl::evaluateServiceDiscoveryResult] -

ServiceDiscoveryHandlerResult return code FAILED_UCM90_AUTHENTICATION

Stappen om op te lossen

Stap 1. Zorg ervoor dat de gebruiker die u probeert in te loggen zoals deze in CUCM is
geconfigureerd als eindgebruiker door naar de pagina CUCM-beheer - eindgebruiker te gaan.

Stap 2. Controleer of de aanmeldingsgegevens juist zijn en de gebruiker actief is door in CUCM
Self Care Portal te loggen.Deze afbeelding verwijst naar een scenario waarin de LDAP de
gebruiker niet kan authenticeren omdat de gebruiker geen geldige gebruiker is of het
meegeleverde wachtwoord niet correct is.



Stap 3. Als dit probleem voor alle gebruikers zichtbaar is, moet u controleren of de instellingen
voor de LBP-synchronisatie en de LBP-verificatie bij CUCM-beheer > LDAP juist zijn.

Fout in het scherm Oorzaak Wat te controleren in Jabber-
logbestand

Kan niet
communiceren met
de server

Jabber kan de CUCM FQDN/HOSTNAME niet
oplossen/bereiken die tijdens de servicedetectie
is ontvangen.

"FAILED_UCM90_CONNECTION"

Monster van intiket

2017-08-28 12:04:00,282 INFO [0x00004290] [vices\impl\DiscoveryHandlerImpl.cpp(452)] [service-

discovery] [CSFUnified::DiscoveryHandlerImpl::evaluateServiceDiscoveryResult] -

ServiceDiscoveryHandlerResult return code FAILED_UCM90_CONNECTION

Stappen om op te lossen

Stap 1. Test als u deze URL in de browser op de PC kunt openen https://<CUCM
IP/FQDN>:8443/cucm-uds/versie

Succesvol

https://ccmpub1.cisco.com:8443/cucm-uds/version
https://ccmpub1.cisco.com:8443/cucm-uds/version


Stap 2. Als de respons niet succesvol is, controleer dan of DNS correct is geconfigureerd om ze
op te lossen en ook als er geen netwerkelementen zoals Firewall/ASA zijn die poort 8443
blokkeren.

Stap 3. Deze URL moet worden getest voor alle CUCM-servers in het cluster. Om de lijst met
servers te kennen, navigeer dan naar CUCM-systeem > Server.

Fout in het scherm Oorzaak Wat te controleren in
Jabber-logbestand

Kan niet
communiceren met
de server

Deze fout wordt gezien wanneer de gebruiker die in
Jabber is ingevoerd, niet overeenkomt met de gebruiker
die in CUCM is ingesteld

"FAILLE_USER_LOOKUP"

Monster van intiket

2016-08-18 13:14:49,943 INFO [0x000036e4] [vices\impl\DiscoveryHandlerImpl.cpp(367)] [service-

discovery] [DiscoveryHandlerImpl::evaluateServiceDiscoveryResult] -

ServiceDiscoveryHandlerResult return code FAILED_USER_LOOKUP

Stappen om op te lossen

Stap 1. Test als u deze URL in de browser kunt openen op de PC https://CUCM:8443/cucm-
uds/clusterUser?username=<user>

Stap 2. Controleer of de gebruikersnaam die in Jabber wordt ingevoerd, overeenkomt met de
gebruikerscode in de CUCM-eindpagina.

Tip: Jabber heeft standaard een UPN-ontdekking ingeschakeld en daardoor krijgt u de
gebruikersnaam die vooraf is ingevuld in het veld LDAP UPN. Schakel deze optie in als UPN
gelijk is aan dat wat in CUCM is ingesteld, als u UPN-ontdekking wilt uitschakelen,
UPN_DISCOVERY_ENABLED=vals tijdens installatie

Niveau 3. ZEEP-aanmelding (IM and Presence Login)

Fout in het scherm Oorzaak Wat te controleren in
Jabber-logbestand

Uw gebruikersnaam of
wachtwoord is niet correct

Deze fout is veroorzaakt door een storing in de
gebruikersverificatie "LERR_CUP_AUTH"

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/jabber/10_5/CJAB_BK_D6497E98_00_deployment-installation-guide-ciscojabber/install_client.html


Monster van intiket

2017-01-14 15:55:09,615 INFO  [0x00000dc0] [ts\adapters\imp\components\Login.cpp(99)]

[imp.service] [IMPStackCap::Login::OnLoginError] -

****************************************************************

2017-01-14 15:55:09,615 INFO  [0x00000dc0] [s\adapters\imp\components\Login.cpp(100)]

[imp.service] [IMPStackCap::Login::OnLoginError] - OnLoginError: (data=0) LERR_CUP_AUTH <12>:

201-01-14 15:55:09,615 INFO  [0x00000dc0] [s\adapters\imp\components\Login.cpp(101)]

[imp.service] [IMPStackCap::Login::OnLoginError] -

****************************************************************

Stappen om op te lossen

Stap 1. Controleer of de gebruiker is toegewezen aan een Presence Node en er zijn geen
duplicaten voor de gebruiker (IM and Presence Administration > Diagnostics > System
problemleshooter).

Stap 2. Controleer of de hoge beschikbaarheid (HA) normaal is en er geen failover is opgetreden.
Als u tijdens de abnormale HA-staat geprobeerd hebt om een gebruiker toe te wijzen, worden de
gebruikers niet toegewezen aan een IMP-knooppunt en de inlognaam mislukt, en nu moet u eerst
de HA-staat herstellen en de gebruiker opnieuw toewijzen.

Stap 3. Zorg ervoor dat de aanmeldingsgegevens geldig zijn.

Controleer bij gebruikers van LDAP of de gebruiker kan inloggen op het CUCM Selfcare-
portaal.

1.

Als de inlognaam van de aangepaste gebruikerspagina niet werkt, controleert u de
instellingen voor de LBP-verificatie in CUCM en controleert u ook of dezelfde instellingen
naar IMP zijn gerepliceerd

 run sql selectie * van ldapAuthentication
   ren sql selectie * uit ldapecht

2.

Controleer of de account niet vergrendeld is in LDAP3.

Als de gebruiker onlangs voor Presence werd ingeschakeld, moet u de Cisco Sync Agent-
service bij IMP-uitgever opnieuw opstarten.

4.

Stap 4. Controleer of de server een hoge TOMCAT CPU-compressie heeft

proceslading tonen●

utils diagnostiek●

Stap 5. Stel het logbestand van deze services in op DEBUG en maak vervolgens de logbestanden
opnieuw in en verzamel deze

Clientprofiel●

Cisco Tomcat●

Log van Event Viewer●

Log van het evenementenvenster●

Fout in het scherm Oorzaak Wat te controleren in Jabber-



logbestand
Kan niet
communiceren met de
server

Deze fout is veroorzaakt door problemen met
IMDB of TCP connectiviteit met IMP

"LERR_CUP_UNREACHABLE",
"LERR_CUP_TIMEOUT"

Monster van intiket

2017-11-08 16:03:20,051 DEBUG [0x00003a0c] [s\adapters\imp\components\Login.cpp(127)]

[IMPServices] [CSFUnified::IMPStackCap::Login::OnLoginError] -

************************************************

2017-11-08 16:03:20,051 INFO  [0x00003a0c] [s\adapters\imp\components\Login.cpp(128)]

[IMPServices] [CSFUnified::IMPStackCap::Login::OnLoginError] - OnLoginError:

LERR_CUP_UNREACHABLE

2017-11-08 16:03:20,051 DEBUG [0x00003a0c] [s\adapters\imp\components\Login.cpp(129)]

[IMPServices] [CSFUnified::IMPStackCap::Login::OnLoginError] -

*************************************************

Stappen om op te lossen

Stap 1. Controleer of IMP FQDN/Hostname is oplosbaar vanaf client-pc.

Stap 2. Controleer of u deze URL in browser kunt openen https://<IMP SERVER
FQDN/IP>:843/EPASSoap/service/v105

Succesvol onsuccesvol

Stap 3. Controleer dat de firewall/VPN de connectiviteit op IMP-server niet blokkeert (poort
843.522)

Stap 4. Controleer of deze service op een IMP-server draait: Cisco-clientadapter

Stap 5. Stel het logbestand voor deze services in op DEBUG, herhaal het logbestand en verzamel
vervolgens de logbestanden als u de bovenstaande stappen niet hebt uitgevoerd om het probleem
op te lossen.



Cisco XCP router●

Cisco XCP-verbindingsbeheer●

Cisco XCP-verificatieservice●

Clientprofiel●

Tip: Als het probleem slechts voor één gebruiker blijft bestaan, kunt u proberen de gebruiker
opnieuw toe te wijzen en te toewijzen voor aanwezigheid in CUCM. Als het een
systeembreed probleem is, verzamelt u de logbestanden en controleert u de servicestatus 

Fout in het scherm Oorzaak Wat te controleren in Jabber-
logbestand

Kan niet communiceren met
de server

Deze fout is gewoonlijk veroorzaakt door
problemen met IMDB "LERR_CUP_INTERNAL_FOUT"

Monster van intiket

2017-11-08 16:03:20,051 DEBUG [0x00003a0c] [s\adapters\imp\components\Login.cpp(127)]

[IMPServices] [CSFUnified::IMPStackCap::Login::OnLoginError] -

************************************************

2017-11-08 16:03:20,051 INFO  [0x00003a0c] [s\adapters\imp\components\Login.cpp(128)]

[IMPServices] [CSFUnified::IMPStackCap::Login::OnLoginError] - OnLoginError:

LERR_CUP_INTERNAL_ERROR

2017-11-08 16:03:20,051 DEBUG [0x00003a0c] [s\adapters\imp\components\Login.cpp(129)]

[IMPServices] [CSFUnified::IMPStackCap::Login::OnLoginError] -

*************************************************

Stappen om op te lossen

Stap 1. Verplicht controles

Stap 2. Controleer of de volgende services in IMP-server actief zijn

Cisco XCP router●

Cisco XCP-verbindingsbeheer●

Cisco XCP-verificatieservice●

Cisco Presence Login Datastore●

Stap 3. Controleer of deze melding in het veld van toepassing is

Opmerking over het veld: FN - 64267 - Cisco Unified Communications Manager IM & Presence
veroorzaakt inlogfouten van Cisco Jabber - aanbevolen softwareupgrade

Stap 4. Stel het logbestand voor deze services in op DEBUG, herhaal het logbestand en verzamel
vervolgens de logbestanden als u de bovenstaande stappen niet hebt uitgevoerd om het probleem
op te lossen.

Cisco XCP router●

Cisco XCP-verbindingsbeheer●

Cisco XCP-verificatieservice●

Clientprofiel●

Cisco Presence Login Datastore●

Log van Event Viewer●

/content/en/us/support/docs/unified-communications/jabber/212471-jabber-login.html#anc22


Log van het evenementenvenster●

Stap 5. Herstart het cluster om de situatie te herstellen.

Fase 4. XMPP-aanmelding (IM and Presence Login)

Fout in het
scherm Oorzaak Wat te controleren in Jabber-logbestand

Kan niet
communiceren
met de server

Wordt vaak gezien wanneer Jabber geen
sessie kan maken en zichzelf in IMP
server kan binden

LERR_JABBER_AUTH <17>: Verificatiefout met
server bijvoorbeeld resource bind, TLS, creëer
sessie of SASL error."

Monster van intiket

2017-10-27 10:56:47,396 DEBUG [0x00007fff8b3d7340] [s/adapters/imp/components/Login.cpp(127)]

[IMPServices] [OnLoginError] - ****************************************************************

2017-10-27 10:56:47,396 INFO  [0x00007fff8b3d7340] [s/adapters/imp/components/Login.cpp(128)]

[IMPServices] [OnLoginError] - OnLoginError: LERR_JABBER_AUTH <17>: Authentication error with

server e.g. resource bind, TLS, create session or SASL error

2017-10-27 10:56:47,396 DEBUG [0x00007fff8b3d7340] [s/adapters/imp/components/Login.cpp(129)]

[IMPServices] [OnLoginError] - ****************************************************************

Stappen om op te lossen

Stap 1. Controleer of de EXP-certificaten geldig zijn.

Stap 2. Controleer of Port 5222 open is.

Stap 3. Stel het volgende logbestand voor services in op DEBUG en herhaal vervolgens het
loginprobleem en verzamel de logbestanden voor stap 4 als de oorzaak van wortel is om te
worden geïdentificeerd als de enige oplossing die tot nu toe bekend is

Cisco XCP router●

Cisco XCP-verbindingsbeheer●

Cisco XCP-verificatieservice●

Clientprofiel●

Log van Event Viewer●

Log van het evenementenvenster●

Stap 4. Start de server opnieuw om het probleem op te lossen.

Fout in het scherm Oorzaak Wat te controleren in Jabber-
logbestand

Kan niet communiceren
met de server

Gezien wanneer IMP niet oplosbaar of
bereikbaar is vanwege netwerkproblemen
zoals firewall

"LERR_JABBER_UNREACHABLE"

Monster van intiket

2014-12-15 12:07:31,600 INFO  [0x00001670] [ts\adapters\imp\components\Login.cpp(96)]

[imp.service] [IMPStackCap::Login::OnLoginError] -

****************************************************************

2014-12-15 12:07:31,600 INFO  [0x00001670] [ts\adapters\imp\components\Login.cpp(97)]

[imp.service] [IMPStackCap::Login::OnLoginError] - OnLoginError: (data=0)

LERR_JABBER_UNREACHABLE <16>:



2014-12-15 12:07:31,600 INFO  [0x00001670] [ts\adapters\imp\components\Login.cpp(98)]

[imp.service] [IMPStackCap::Login::OnLoginError] -

****************************************************************

Stappen om op te lossen

Stap 1. Controleer of IMP FQDN/Hostname kan worden opgelost.

Stap 2. Controleer dat de firewall/VPN de connectiviteit op IMP-server niet blokkeert (Port
843.5222).

Stap 3. Controleer of deze services in IMP-server actief zijn en start deze één keer opnieuw.

Cisco XCP router●

Cisco XCP-verbindingsbeheer●

Cisco XCP-verificatieservice●

Stap 4. Verplicht controles uitvoeren.

Stap 5. Stel het servicelogboek in op DEBUG, maak het logbestand opnieuw op en verzamel de
logbestanden als u de bovenstaande stappen niet hebt uitgevoerd.

Cisco XCP router●

Cisco XCP-verbindingsbeheer●

Cisco XCP-verificatieservice●

Clientprofiel●

Log van Event Viewer●

Log van het evenementenvenster●

Stap 6. Voor alle gebruikers die dezelfde fout ervaren, kan de server opnieuw worden opgestart
om snel te herstellen.

Verplicht controles

Stap 1. Controleer of de gebruiker is toegewezen aan een Presence Node (navigeer naar IM and
Presence Administration > System > Topology) en er zijn geen duplicaten voor de gebruiker
(navigeer naar IM and Presence Administration > Diagnostics > System problemleshooter)

Stap 2. Als Hoge beschikbaarheid is ingeschakeld, navigeer dan naar CUCM-beheer > Server >
Presence Redundancy Group en controleer of ze in normale toestand zijn. Dit is het beeld van hoe
Normal State er uitziet. Zie voor meer informatie over Hoge beschikbaarheid hier.

 Abnormale staat

Normale staat

/content/en/us/support/docs/unified-communications/jabber/212471-jabber-login.html#anc22
/content/en/us/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-im-presence-service/200958-IM-and-Presence-Server-High-Availability.html


Stap 3. Controleer de hoge beschikbaarheid van de replicatiestatus.

   a.utils-verlenging van de uitvoeringstermijn

b.run pe sql ttlogin selecteert count(*) van typesyreplicatie

of

   utils imdb_replicatiestatus (10.5.2 SU2a en hoger)

Logs op DEBUG instellen

Stap 1 Kies Navigation > Unified Service > Overtrekken > Configuratie.
Stap 2 Kies in de vervolgkeuzelijst Server de server (d.w.z. het IMP-knooppunt) die de service
uitvoert waarvoor u overtrekken wilt configureren en klik vervolgens op Ga.
Stap 3 Kies in het vervolgkeuzelijst Service Group de servicegroep voor de service die u wilt
configureren: Klik vervolgens op Ga.
Stap 4 Kies in het vervolgkeuzelijst Service de service waarvoor u overtrekken wilt configureren.
Klik vervolgens op Ga.
Stap 5 Controleer het vakje 'Toepassen op alle knooppunten' en selecteer het spoorniveau op
'DEBUG'
Stap 6 Klik op de knop Opslaan om de configuratie van de spoorparameters op te slaan

Raadpleeg de Cisco Unified Service Management Guide voor meer informatie over het instellen
van sporenniveaus

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/11_5_1/Admin/cucm_b_serviceability-admin-guide-1151su1/cucm_b_serviceability-admin-guide-1151su1_chapter_0100.html#CUCM_TK_SE9E2426_00
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/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/11_5_1/Admin/cucm_b_serviceability-admin-guide-1151su1/cucm_b_serviceability-admin-guide-1151su1_chapter_0100.html#CUCM_TK_SE9E2426_00










Logs te verzamelen
RTMT Admin CLI

Cisco-clientprofiel activelogtraject van het bestand naar het
verleden/loggen/passoap/log4j/*

Cisco Login Datastore activelog epas/spoorweg/imdb/sdi/tlogin/tlogin
Cisco-fysieke
beveiligingsvastlegging activelogtraject naar cat/logs/security/log4j/*

Cisco XCP-verificatieservice actief maken van bestanden via epas/spoorweg/xcp/log/auth*
Cisco XCP-verbindingsbeheer actieve epas/spoorweg/xcp/log/client-cm-1*.log verkrijgen
Cisco XCP router actieve epas/spoorweg/xcp/log/rtr-jsm-1 voor bestanden
Log van Event Viewer activelogateway/CiscoSyslog*
Log van het evenementenvenster activelogolg/berichten*

Logs van RTMT verzamelen
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