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Inleiding

Na een upgrade naar Cisco Unified Web Interactie Manager 4.2.2(5), kan het wachtwoord voor de
databases van de upgrade niet worden versleuteld.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt aan dat u kennis hebt van dit onderwerp:

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

//www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/cisco_interaction_manager/cim_42/installation/guide/cisco_im_cce_installationguide.pdf
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

meer informatie over documentconventies.

Probleem

Na het verbeteren van Cisco Unified Web en E-Mail Interactie Manager versie 4.2.4 naar 4.2.5 is
het coderingsformaat van het wachtwoord altijd onjuist. Deze kwestie komt voor omdat de
gebruikte encryptie/decrypt nutsklassen eerdere versies zijn.

Dit is een gedocumenteerd bug: Cisco plug-in CSCsw37609 (alleen geregistreerde klanten).

Oplossing

De versleuteling van het wachtwoord vanaf pagina 74 van de opmerkingen met de 4.2.5 release is
onjuist. Voor eGADB moet het wachtwoord bijvoorbeeld deze indeling zijn:
C2AC5240C2A6C399C2B8C39FC2AC4943. De encryptie is echter afkomstig van ********** Versleutelde
string -> 36444433333 936433333936433341324333338414333393334332413933239393993 3 .

Om deze kwestie op te lossen, moet u de nieuwste versie van de encryptie/decrypt nutsklassen
gebruiken.

Dit probleem is opgelost in Cisco Unified Web and E-Mail Interactie Manager versie 4.2(5a). Om
dit probleem te oplossen, kunt u 4.2(5a) downloaden van Cisco Downloads (alleen geregistreerde
klanten).

Gerelateerde informatie

Ondersteuning voor spraaktechnologie●

Productondersteuning voor spraak en Unified Communications●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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