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Inleiding

Cisco Unified Web Interactie Manager (Unified WIM) toepassingsservers wonen doorgaans
binnen een intern netwerk van een bedrijf, wat betekent dat een externe webserver vereist is voor
chatsessies met klanten op het internet. Toegang tot gedeelde bestandssystemen en databases
(DB)-servers op een bedrijfsintranet is doorgaans verboden van externe webservers in een
gedemilitariseerde zone (DMZ). Dit betekent dat de component van de webserver voor Cisco
Unified E-Mail Interactie Manager (Unified EIM) en WIM niet kan worden geïnstalleerd met behulp
van het installatieprogramma.

Dit document beschrijft hoe u een webserver handmatig in een DMZ kunt configureren.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg ervoor dat u aan deze vereisten voldoet voordat u deze configuratie probeert:

Unified WIM-installatie - Alle vereiste Unified WIM-onderdelen moeten worden geïnstalleerd●



en geverifieerd op servers die zich in het bedrijfsintranet bevinden.
DNS-vereisten - Er moet een externe DNS-record worden gecreëerd voor de externe
webserver(s). Als er meerdere externe webservers zijn, moet de externe DNS-record
overeenkomen met een taakverdeling.

●

Firewallvereisten - De externe firewall (tussen het internet en de DMZ) moet worden
geconfigureerd om toegang te verlenen op poort 80 voor de hostnaam in de externe DNS-
record. De interne firewall (tussen de DMZ en het bedrijfsintranet) moet worden
geconfigureerd om toegang te bieden op poorten 15006, 15007 en 15008.

●

Alle vereiste Unified WIM-componenten moeten worden geïnstalleerd en geverifieerd op servers
die zich in het bedrijfsintranet bevinden.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

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.

Conventies

Raadpleeg de Cisco Technical Tips Convention voor meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Voor deze discussie wordt aangenomen dat de geconfigureerde website de "Default web Site" is.
De stappen die nodig zijn om een website te maken, zijn niet in dit document opgenomen.

De standaardwebsite configureren

Deze secties beschrijven hoe te om de Standaardwebsite in ISIS te vormen voor Cisco Unified
WIM. Deze stappen moeten op elke externe webserver in de Unified WIM-installatie worden
uitgevoerd.

Bestanden installeren voor bestandsserver

Aangezien het bestandsaandeel op de bestandserver niet toegankelijk is vanaf de DMZ, moeten
de bestanden op de bestandserver handmatig op elke externe webserver worden geïnstalleerd.

Voer de volgende stappen uit:

Maak op de bestandsserver een ZIP-bestand van de map Cisco_Home > eService.1.
Kopieert het ZIP-bestand naar elke externe webserver.2.
Op elke externe webserver kunt u een map maken met de naam Cisco (bijvoorbeeld
C:\Cisco).

3.

Op elke externe webserver voert u het ZIP-bestand uit naar de map die in Stap 3 is gemaakt,
zodat de resulterende pathname C:\Cisco\eService is.

4.

/c/nl_nl/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


Installeer bestanden voor JBoss ISAPI-filter

Unzip jbaas-is.zip in de adresfolder voor de Standaard Website (meestal C:\Inetpub\wwwroot). Dit
resulteert in C:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis. Controleer of deze map deze bestanden bevat:

isapi_redirect.dll●

isapi_redirect.eigenschappen●

uriworkermap.eigenschappen●

werknemers.eigenschappen●

Eigenschappen bijwerken isapi_redirect.Properties

Het JBoss ISAPI-configuratiebestand isapi_redirect.Properties bevat een eigenschap die
specificeert waar een logbestand zich bevindt. De waarde voor deze eigenschap moet worden
bijgewerkt om de locatie van dit logbestand op een lokaal station weer te geven.

Voltooi deze stappen om deze waarde bij te werken:

Zoek de eigenschap log_file.1.
Indien nodig kunt u C:\Cisco vervangen door de pathnaam van de map die is gemaakt in
Stap 3 van Installeer Files voor File Server.

2.

Vervang hostname.egain.net met de volledig gekwalificeerde hostname van de externe
webserver.

3.

Herhaal deze stappen op elke externe webserver.

Werknemers bijwerken.eigenschappen

Het JBoss ISAPI-configuratiebestand voor de.Properties bevat drie eigenschappen die de volledig
gekwalificeerde hostname voor een JBoss-toepassingsserver specificeren. Elke externe
webserver moet gekoppeld zijn aan een andere JBoss toepassingsserver. De waarde voor dit
bezit moet worden bijgewerkt om de hostname voor de aangewezen JBoss toepassingsserver te
weerspiegelen.

Voltooi deze stappen om deze waarden bij te werken:

Voor het bezit worker.default.host, vervang appserver.egain.net door de volledig
gekwalificeerde hostname voor de juiste JBoss toepassingsserver.

1.

Voor het bezit worker.handlet.host, vervang appserver.egain.net door de volledig
gekwalificeerde hostname voor de juiste JBoss toepassingsserver.

2.

Voor het bezit worker.live.host, vervang appserver.egain.net door de volledig gekwalificeerde
hostname voor de juiste JBoss toepassingsserver.

3.

Herhaal deze stappen op elke externe webserver.

De standaardwebsite configureren

Voer de volgende stappen uit:

Klik met de rechtermuisknop op de Standaardwebsite en kies Eigenschappen in het
vervolgkeuzemenu.

1.

Controleer in het tabblad Home Directory de waarden voor deze velden:Controleer voor
lokaal pad of de waarde C:\Inetpub\wwwroot is.Controleer voor de Application pool of de

2.



waarde DefaultAppPool
is.

Voeg toepassingsmappings voor deze uitbreidingen op de Standaardwebsite
toe:.controller.egain.jsp

3.

Klik op Configuration... om het venster Application Configuration te starten.4.
Voor elke applicatie-afbeelding:Klik op Add om het venster Add/Processing te starten.Voer
C:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis\isapi_redirect.dll in voor het uitvoerbaar.Voer een van de
bovenstaande extensies in voor de uitbreiding.Geef op: KOP, KOP, POST, TRACE voor de
Verbs.Controleer of de machine is ingeschakeld.Controleer of het bestand bestaat en niet is
ingeschakeld.

5.



Controleer in het tabblad Website of de waarde voor het veld IP-adres helemaal niet is
toegewezen. Dit is geldig zolang de Default Web Site de enige website is die is

6.



ingesteld.
Op het tabblad ISAPI-filters Voeg... een ISAPI-filter toe met deze veldwaarden:jbaas-is voor
de naam filterC:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis\isapi_redirect.dll voor het

7.



uitvoerbaar
Voeg in het tabblad HTTP-headers deze MIME-typen toe op de
Standaardwebsite:

8.



Virtuele directoraten maken

Voer de volgende stappen uit:

Maak deze virtuele gidsen op de Standaardwebsite:<partitie_name> - De verdelingsnaam die
bij het installeren van de toepassing wordt opgegeven (bijvoorbeeld
"standaard").systeemjbaasEr is een wizard die vraagt om de informatie die vereist is om een
virtuele map te maken. De wizard bestaat uit deze serie

1.



schermen:
Voer in het scherm Virtual Directory Alias de naam in van de virtuele folder die gecreëerd
wordt (bijvoorbeeld "system" of "jbaas-

is").

2.

Voer in het scherm van de Content Directory van de website de absolute pathname in voor
de map eService die is gemaakt in Install Files for File Server (bijvoorbeeld C:\Cisco\eService)
bij het maken van de virtuele directories "<Division_name>" of "systeem", en voer
C:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis in wanneer u de virtuele map "jbaas-is"

3.



maakt.
Ga in het scherm Virtual Directory Access Permission akkoord met de standaardconfiguratie
("Lezen" alleen

toestemming).

4.



Virtuele directoraten configureren

Voer de volgende stappen uit:

Klik met de rechtermuisknop op de <Division_name>, systeem of is virtuele directories en
selecteer Eigenschappen in het vervolgkeuzemenu.

1.

In het tabblad Virtual Directory wijzigt u de waarde voor Execute recht to Script and2.



Executables.
In het tabblad Document dient de lijst met standaardinhoudspagina's slechts één ingang voor
de <partitie_name> en de virtuele systeemdirectories te bevatten:<partitie_name>.asp voor
de virtuele folder <partitie_name>system.asp voor virtuele

telefoongids

3.



Voor de jbaas-is virtuele folder moet de lijst met standaardpagina's van de inhoud leeg zijn.
Controleer dat het selectiekader voor de standaardinhoud inschakelen niet is

geselecteerd.

4.

De "jbaas-is" webservice-uitbreiding maken

Voltooi deze stappen om de jbaas-is Web Service Extension te maken:

Selecteer de map Web Service Extension.1.
Selecteer de link Add a new Web service extensie ....2.
Voer jbaas-is in voor de naam van de uitbreiding.3.
Voer C:\Inetpub\wwwroot\jboss-iis\isapi_redirect.dll in voor de gewenste bestanden.4.
Controleer de ingestelde uitbreidingsstatus aan het toegestane selectieteken.5.



gekende Caveat

Aangezien het bestandsaandeel gelokaliseerd is op de webserver in de DMZ, moeten alle
wijzigingen in de toepassing (bijvoorbeeld gebruikers die woorden toevoegen of verwijderen, die
woorden toevoegen of verwijderen) handmatig van het bestandssysteem naar elke webserver in
de DMZ worden doorgevoerd. Hetzelfde moet worden gedaan wanneer er patches worden
toegepast op de bestandsserver.

Als beste praktijk, zorg ervoor dat deze gidsen automatisch elke nacht worden samengevoegd:

bak●

configuratie●

110n●

META-INF●

rapporten●

web●

webtemp●

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.



   

Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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