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Inleiding

In dit document worden de foutmeldingen beschreven die mogelijk worden weergegeven bij
gebruik van het Ether Unity System Information Tool in Unity en worden ook oplossingen voor
deze fouten beschreven. Wanneer het gereedschap wordt gebruikt, kunt u deze berichten
tegenkomen:

TCPChimney: Enabled - Warning may cause MAPI delay issues

RSS: Enabled - Warning may cause MAPI delay issues

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan de nieuwste versie van Gain Unity System Information te downloaden op Cisco
Unity Tools.com.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Unity.

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

Wanneer u het Gather Unity System Information-gereedschap in Unity gebruikt, verschijnen de
foutmeldingen met de vertragingsinterface voor Messaging Application Programming Interface
(MAPI).

Oplossing

Schakel de TCP-schoorsteen uit en Really Simple Syndication (RSS) op de Unity-server.

Opmerking: Back-up van de registratie voordat u wijzigingen aanbrengt in de registratie.
Onjuiste wijzigingen in het register zouden een serverreconstructie kunnen vereisen. U kunt
zoals altijd een volledige back-up van het noodresponsteam (DIRT) en/of Cisco Unified
Backup and Restore Application Suite (COBRAS) uitvoeren op de server voordat u
wijzigingen in de server aanbrengt.

Open het CLI-venster.1.
Typ de opdracht.2.
Navigeer naar
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters.

3.

Pak de optie TCPChimney in en voer "0" voor de waarde in. Klik op OK om de waarde op te
slaan.

4.

Plaats in hetzelfde pad EnableRSS en voer "0" in voor de waarde. Klik op OK om de waarde
op te slaan.

5.

Afsluiten van het register.6.
Herstart de Unity server.7.

Verifiëren

Om de wijzigingen te controleren, gebruikt u het informatiehulpmiddel van het Systeem van de
Eenheid van de Verzameling opnieuw en zorgt u ervoor dat deze berichten verschijnen:

TCPChimney: Disabled

RSS: Disabled
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