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Inleiding

Dit document beschrijft de opties die beschikbaar zijn wanneer nodig om Cisco Unified IM and
Presence (IM&P) Uitgever en Subscriber-knooppunten te herstellen.

Als u een back-up van het noodherstelsysteem (DRS) of een back-up van de contactlijst hebt,
kunt u de IM&P-knooppunten opnieuw bouwen zonder dat u het gehele cluster hoeft te herstellen.

Bijgedragen door Pradeep K Vaka en Feng Gao, Cisco TAC-engineers.

Probleem

Als er een vereiste is om IM&P Publisher en Subscriber te herstellen na een heropbouw, zijn er
stappen om de noodzaak te voorkomen om het volledige Cisco Unified Communications Manager
(CUCM) en IM&P-cluster te herstellen.

Anders start de Cisco Sync Agent-service niet vanwege een bekend defect CSCuo02154.

Deze oplossing beschrijft de stappen die vereist zijn om het bekende probleem te vermijden waar
de dienst van Cisco Sync Agent niet kan beginnen.

Oplossing

Opmerking: Aanbevolen wordt om een DRS back-up van het cluster en een kopie van de
geëxporteerde Contactlijst van de IM&P server afzonderlijk te onderhouden.

Optie 1. Als u geen back-up van de contactlijst hebt of als u een back-up van de DRS moet
herstellen, volgt u de onderstaande methoden op basis van uw IM&P-systeemversie

 a) Als uw IM&P versie 10.5.2.2900 of hoger is:

 Wis NIET IM&P serverangen op pagina CUCM (System > Server)●

 IM&P uitgeverij en Subscriber-knooppunten herbouwen●

 Alleen DRS-back-up herstellen van IM&P-knooppunten●

 b) Als uw IM&P-versie eerder is dan 10.5.2.2900, welke versie niet de oplossing voor

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuo02154


CSCuo02154 bevat:

  Wis NIET IM&P serverangen op CUCM-pagina (System > Server) verwijderd●

  Open een TAC-serviceaanvraag om de tijdelijke oplossing voor CUCM (via worteltoegang) te
implementeren voor CSCuo02154

●

  IM&P uitgeverij en Subscriber-knooppunten herbouwen●

  Back-uplijn herstellen van alleen de IM&P-knooppunten●

Optie 2. Als u een back-up van de contactlijst hebt en u geen goede back-up hebt om te
herstellen, voert u deze stappen uit:

    IM&P-serveritems verwijderen op CUCM-pagina (Systeem > Server)●

    IM&P-serveringangen opnieuw toevoegen op de CUCM-pagina (Systeem > Server)●

    IM&P uitgeverij en Subscriber-knooppunten herbouwen●

    Voer basisintegratiestappen uit zoals activeringsservices, Presence Gateway toevoegen,
enz.

●

    De contactlijst importeren●

Waarschuwing: Als u CUCM IM and Presence Server-items van CUCM System > Server-
pagina verwijdert en een nieuwe installatie van IM&P-knooppunten uitvoert, moet u DRS-
back-up van het gehele cluster herstellen (alle CUCM- en IM&P-knooppunten). Als u alleen
IM&P-knooppunten na de nieuwe installatie herstelt, worden de primaire toetsen op CUCM
en IM&P-toetsen niet aangepast De Cisco Sync Agent-service start niet.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuo02154
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