Configuração de PCP para provision usuários
com serviços a CUCM e conexão de unidade
com LDAP
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Introdução
Este documento descreve a configuração do abastecimento principal da Colaboração (PCP) para
provision usuários com serviços a Cisco unificou CM e Cisco Unity Connection (CUC) como o
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) integrou usuários.
Éigualmente para os desenvolvimentos de campo, onde Cisco unificou o gerente de uma
comunicação (CUCM) e o Cisco Unity Connection não tem usuários sincronizados LDAP já.

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
●

Cisco unificou o CM e a integração de diretório do Cisco Unity Connection

●

Compreendendo o Gerenciamento principal do abastecimento da Colaboração

Componentes Utilizados
A informação neste documento é baseada em PCP 11.x, para provision usuários como usuários
sincronizados LDAP
As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, certifique-se de que você compreende o
impacto potencial do comando any ou das alterações de configuração.

Configuração
Configuração ldap CUCM
●

●

Adicionar o sistema, o diretório e a configuração de autenticação LDAP sob o sistema CUCM
> o LDAP.
Programação da sincronização do desabilitação LDAP porque nós não precisamos de
importar usuários a CUCM do LDAP.

Configuração ldap CUC:
●

●

A fim adicionar a instalação LDAP, o diretório, autenticação sob a conexão de unidade,
navega às configurações de sistema > ao LDAP.
Configurar a programação da sincronização LDAP para a conexão de unidade e execute a
sincronização completa agora.

Nota: Não importe usuários do LDAP ao Unity (usuários > os usuários da importação)

Instalação de dispositivo PCP:
●

A fim adicionar o gerente das comunicações unificadas sob a instalação de dispositivo PCP.
Escolheu a integração LDAP como NENHUNS, segundo as indicações da imagem:

●

Segundo as indicações da imagem, adicionar o dispositivo da conexão de unidade com
detalhes exigidos e escolha a integração YE LDAP.

●

Adicionar o servidor de diretório (LDAP) e o IM e a presença na página de instalação do
dispositivo PCP.

●

Execute a sincronização da infraestrutura e a sincronização do usuário para CUCM, CUC.

●

Execute o server da sincronização para IM & da presença da infraestrutura.

●

●

Termine seu abastecimento restante Setup - Domínios, áreas de serviço, papéis e moldes do
serviço como necessário.
Execute a sincronização do domínio após todas as mudanças feitas para a configuração.

Verificar
●

●

Depois que a configuração é terminada, você deve estar pronto para provision usuários.
Importe usuários do LDAP para o auto abastecimento e termine o abastecimento.
Uma vez que a disposição dos usuários é terminada com sucesso, você pode ver usuários
em CUCM e em CUC como usuários sincronizados LDAP.

Informações Relacionadas
●

●

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/collaboration/116/provisioning/guide/cpco_b_cisco-prime-collaboration-provisioning-guide-116/Cisco_Prime_Collaboration_Provisioning_Guide_11_6_chapter_011.html
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