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Inleiding

Dit document beschrijft een probleem met Cisco CallManager (CM) waar u de noodtoestand
ontvangt: certificaataanvraag voor EMERGENCY_ALARM-alarmbericht van de Real-Time
Monitoring Tool-client (RTMT) en biedt een oplossing voor het probleem.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van CM versies 6.x tot en met 9.x en dat uw systeem:

Heeft geen DNS-configuratie (Domain Name System). Dit gebeurt ter eenvoud van het
document, maar veel systemen hebben het, wat OK is, geconfigureerd.

●

Heeft een certificaat dat is verlopen en moet worden geregenereerd, of een certificaat dat
volgens plan zal verlopen.

●

Opmerking: Het IP-adres van het systeem doet er niet toe of u de opdracht Generate New of
Regenerate invoert nadat u de naam van de host of IP-adres wijzigt.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de Cisco CM server met beheerpagina's.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van



elke opdracht begrijpen.

Probleem

U krijgt een CertExpiryNoodtoestand: certificaataanvraag voor NOODALARM/ALARM-
alarmbericht bij RTMT in CM:

Message from syslogd@HOST-CM-PRI at Fri Jul 5 13:00:00 2013 ...

HOST-CM912 local7 0 : 629: Jul 30 17:00:00.352 UTC :

%CCM_UNKNOWN-CERT-0-CertExpiryEmergency: Certificate Expiry EMERGENCY_ALARM

Message:Certificate expiration Notification.

 Certificate name:CAPF Unit:CAPF Type:own-cert

Expiration:Fri Dec 28 12:14:42:000 EST 2012 / App ID:Cisco Certificate

Monitor Cluster ID:Node ID:HOST-CM-PRI

Message from syslogd@HOST-CM-PRI at Fri Jul 5 13:00:00 2013 ...

HOST-CM912 local7 0 : 630: Jul 30 17:00:00.353 UTC :

%CCM_UNKNOWN-CERT-0-CertExpiryEmergency: Certificate Expiry EMERGENCY_ALARM

Message:Certificate expiration Notification. Certificate name:CAPF-5d0a9888

Unit:CallManager-trust Type:trust-cert Expiration:Fri Dec 28 App ID:

 Cisco Certificate

Monitor Cluster ID: Node ID:HOST-CM-PRI

Message from syslogd@HOST-CM-PRI at Fri Jul 5 13:00:00 2013 ...

HOST-CM912 local7 0 : 631: Jul 30 17:00:00.354 UTC :

%CCM_UNKNOWN-CERT-0-CertExpiryEmergency: Certificate Expiry EMERGENCY_ALARM

Message:Certificate expiration Notification. Certificate name:CAPF-5d0a9888

Unit:CAPF-trust Type:trust-cert Expiration:Fri Dec 28 12:14:4 App ID:

 Cisco Certificate

Monitor Cluster ID: Node ID:HOST-CM-PRI

Oplossing

Gebruik de informatie in deze sectie om het probleem met het CM-alarmbericht op te lossen.

Vanuit de CM Unified Services-pagina GUI, navigeer naar Gereedschappen > Control Center
- Network Services.

1.

Stop de Cisco certificaatverlengermonitor en de Cisco-dienst voor kennisgeving van
certificaatwijziging op alle servers in het cluster:

2.



Vanuit de Operating System (OS) Administration GUI, navigeer naar Security >
certificaatbeheer en dit scherm toont:

3.

Klik op Zoeken om alle certificaten op een bepaalde server weer te geven:4.



Klik op een certificaat (in dit geval op een Tomcat-certificaat) en bekijk de datum, zoals in de
volgende afbeelding gemarkeerd is. Controleer voor Tomcat-certificaten of de server een
certificaat van derden gebruikt voor de inlognaam van de cmadmin-pagina. U kunt dit
controleren wanneer u vanuit een browser in de pagina logt.

Opmerking: Als dit een door derden ondertekend certificaat is, verwijzing naar het CUCM
Upload CCMAdmin Web GUI Certificaten van Cisco Support Community-artikel en voltooiing
van de stappen na de Tomcat-regeneratie.

5.

Navigeer naar de pagina certificaatbeheer op de uitgever. Vind en klik het tomcat.pem
bestand en klik vervolgens op Opnieuw genereren:

6.
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Om de Tomcat-service op dat knooppunt te hervatten, opent u een CLI voor het knooppunt
en voert u de utils service opnieuw uit, de Cisco Tomcat-opdracht. Zodra het certificaat is
gegenereerd verschijnt er een bericht om te bevestigen dat het certificaat geldig is.

Opmerking: Het certificaat wordt ook geverifieerd aan de hand van de in de voorgaande
stappen beschreven datuminformatie.

7.

Voltooi dit proces voor elk van de abonnees in het cluster om de tomatecertificaten te
regenereren.

8.

certificaatregeneratie voor CUCM-versies 8.x en later

Gebruik de informatie in deze sectie om verlopen certificaten voor Cisco Unified Communications
Manager (CUCM) versies 8.x en later te regenereren.



Opmerking: Reinig de certificaten na normale openingstijden, omdat u de services moet
hervatten en de telefoons tijdens het proces opnieuw moet opstarten.

CAPF

Zorg er bij de regeneratie van de certificeringsinstantie (CAPF) voor dat de cluster niet in een
veilige clustermodus staat: navigeer naar Systeem > Enterprise parameters van de webpagina
van CM Administration en zoek naar Cluster Secure Mode. Als de waarde 0 is, dan bevindt de
cluster zich niet in een beveiligde clustermodus. Als de waarde een ander nummer dan nul is, dan
is de cluster in een veilige modus en moet u de client van de certificaatlijst (CTL) gebruiken om het
CTL-bestand bij te werken.

Opmerking: Verwijs het IP-telefoon security en CTL (certificaatlijst) Cisco-
ondersteuningscommunity-artikel voor meer informatie.

Blader vanuit de Uitgever naar de pagina certificaatbeheer.1.

Open het CAPF.pem-bestand en klik op Regeren. Dit vernieuwt het certificaat en creëert
twee nieuwe trustbestanden: de ene is de CM-trust en de andere is de CAPF-trust.

2.

Ga vanuit de pagina Servicecapaciteit naar Gereedschappen > Functieservices.3.

Als de CAPF-service is geactiveerd onder Functieservices, moet u de service opnieuw
opstarten. Als de CAPF-service niet is geactiveerd, hoeft u het programma niet opnieuw te
starten.

4.

Navigeer naar Gereedschappen > Netwerkservices van de servicespagina en start de
service TVS (Trust Verification Service) opnieuw.

5.

Navigeer naar Gereedschappen > Functieservices van de pagina Servicesinstelling,
specificeer het knooppunt en start de TFTP-service opnieuw.

6.

Zodra de services opnieuw zijn gestart, start u de telefoons opnieuw op zodat ze het
bijgewerkte ITL-bestand (Identity Trust List) kunnen ophalen.

7.

Ga terug naar de pagina certificaatbeheer en verwijder de twee oude trustbestanden. Dit zijn
de twee verlopen trust bestanden die u van de error output hebt ontvangen. De nieuwe
certificaten hebben een serienummer dat overeenkomt met het bestand CAPF.pem.

8.

Voltooi de vorige stappen voor elke abonnee.9.

IPsec

Internet Protocol Security (IPSec)-certificaten hebben invloed op de DRF-master (Disaster
Restore landingsfouten) en de lokale instellingen, die zich bezighouden met back-up- en
herstelfuncties.

Navigeer naar de pagina OS-beheer op de uitgever.1.

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-18834


Navigeer in Security > certificaatbeheer en klik op het IPSEC.pem-bestand.2.

Klik op Opnieuw genereren om het vertrouwensbestand bij te werken.3.

Reinig de server waarop het certificaat was gegenereerd. Dit is vereist omdat elke service
opnieuw moet worden gestart na elke regeneratie/aanpassing van een certificaat. IPSec
heeft echter geen mogelijkheid voor herstart van de service anders dan het gehele
knooppunt opnieuw te starten. Als andere certificaten moeten worden bijgewerkt / opnieuw
gegenereerd, voltooit u alle stappen en start u het knooppunt opnieuw nadat alle certificaten
zijn verwerkt. Hierdoor kunnen alle certificaten in de trustwinkel worden bijgewerkt en goed
worden gelezen.

4.

CM

Navigeer naar de pagina OS-beheer op de uitgever.1.

Navigeer naar de pagina certificaatbeheer, klik op Zoeken, klik op het CallManager.pem-
bestand en klik vervolgens op Opnieuw genereren.

2.

Navigeer naar Gereedschappen > Functieservice op de pagina Service, vind het
gespecificeerde knooppunt en start de Cisco CM-service opnieuw.

3.

Ga vanuit de pagina Servicecapaciteit naar Gereedschappen > Netwerkservices en start de
TVS-service opnieuw.

4.

Ga vanuit de pagina Servicecapaciteit naar Gereedschappen > Functieservices, specificeer
het knooppunt en start de CM- en CTI-services opnieuw.

5.

Herstart de telefoons zodat ze het aangepaste ITL-bestand kunnen ophalen.6.

Voltooi de vorige stappen voor elke abonnee.7.

TVS

Navigeer naar de pagina OS-beheer op de uitgever.1.

Navigeren in Security > certificaatbeheer, klik op Zoeken, klik op het TVS.pem-bestand en
klik vervolgens op Opnieuw genereren.

2.

Ga vanuit de pagina Servicecapaciteit naar Gereedschappen > Netwerkservices en start de
TVS-service opnieuw.

3.

Ga vanuit de pagina Servicecapaciteit naar Gereedschappen > Functieservices, specificeer
het knooppunt en start de TFTP-service opnieuw.

4.

Herstart de telefoons zodat ze het aangepaste ITL-bestand kunnen ophalen.5.



Voltooi de vorige stappen voor elke abonnee.6.

Certificaten verwijderen

Wanneer u certificaten verwijdert, zorg er dan voor dat de eerder genoemde services zijn gestopt
en dat de certificaten die u verwijdert, momenteel niet gebruikt worden of zelfs verlopen zijn.

Controleer ook altijd alle informatie in het certificaat, omdat u deze niet na het wissen kunt
opslaan.
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