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Inleiding

Na een upgrade naar Cisco Unified Web Interactie Manager 4.2.2(5) wordt een ISAPI-fout
ontvangen. Dit document beschrijft hoe u dit probleem kunt oplossen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan om kennis te hebben van het installeren van Cisco Unified Web en e-mail
Interactie Manager. Raadpleeg voor meer informatie de optie Cisco Unified Web and E-mail
Interactie Manager installeren.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Unified Web en E-Mail Interactie Manager
versie 4.2(5).

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 Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
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meer informatie over documentconventies.

Probleem

Nadat u hebt geupgrade naar Cisco Unified Web Interface Manager 4.2.5, veroorzaakt Weblogic
een ISAPI-fout. Weblogic komt niet naar voren, zelfs niet als ze op zichzelf zouden zijn begonnen,
en het lijkt erop dat de licentietoewijzing is gecorrumpeerd.

Oplossing

Voltooi deze stappen om de licentietoepassing te repareren:

Waarschuwing: u hoeft het populate.bat-bestand alleen uit te voeren als u I18N_EGPL_LICENSE-
ACTION_LICENSE_MAPPING_CORRUPT uitzonderingen ziet in het logbestand van Licentiebeheer terwijl het
wordt geopend.

Plaats het bestand populate.bat in de map <CIM_install>\bin\platform\windows op de
bestandsserver.

1.

Verander het startpad van JAVA en het startpad van PL in dit bestand.2.
Zorg dat de Cisco Interactie Manager (CIM)-toepassing wordt gestopt.3.
Start populate.bat met partitie-id als de invoerparameters. Start deze opdracht bijvoorbeeld
op de commad-prompt c:\CIM\eservice\bin\platform\windows\populate.bat 0 1

4.

Gerelateerde informatie

Ondersteuning voor spraaktechnologie●

Productondersteuning voor spraak en Unified Communications●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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