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Introdução

Este documento descreve o procedimento para transferir arquivos pela rede e verificar o
Certificate Authority (CA) - Certificados de server de aplicativo assinados do abastecimento para
aprontar o abastecimento da Colaboração (PCP).

Pré-requisitos

Exigência

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

PCP e Microsoft CA interno●

O instantâneo o mais atrasado da máquina virtual (VM) ou o backup PCP antes que você
transferir arquivos pela rede o certificado 

●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Versão 12.3 PCP●

Mozilla Firefox 55.0●

Microsoft CA interno●

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 a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.



Configurar

Etapa 1. O log em PCP e navega à administração > às atualizações > aos Certificados SSL
seção.

Etapa 2. Clique sobre a solicitação de assinatura de certificado Generate, incorpore o atributo
imperativo e o clique gerencie segundo as indicações da imagem.

Note: O atributo do Common Name deve combinar ao nome de domínio totalmente
qualificado PCP (FQDN).

Etapa 3. Clique a transferência CSR para gerar o certificado segundo as indicações da imagem.



Etapa 4. Use esta solicitação de assinatura de certificado (CSR) gerar o certificado assinado
público de CA com a ajuda do fornecedor público de CA.

Se você quer assinar o certificado com CA interno ou local, siga estas etapas:

Etapa 1. O log em CA interno e transfere arquivos pela rede o CSR segundo as indicações da
imagem.

Etapa 2. Conecte a CA o server interno, clicar com o botão direito em pedidos pendentes > todas
as tarefas > edição seleta para obter um certificado assinado segundo as indicações da imagem.



Etapa 3. Então, o formato e o clique codificados Base64 seletos do botão de rádio transferem o
certificado segundo as indicações da imagem.

Etapa 4. Na Web GUI PCP, navegue à administração > às atualizações > aos Certificados SSL
seção, clicam a transferência de arquivo pela rede, escolhem o certificado que foram gerados e a
transferência de arquivo pela rede do clique segundo as indicações da imagem.

Note: Você precisa de transferir arquivos pela rede o certificado do servidor de Web PCP
somente, certificados de raiz não é exigido para ser transferido arquivos pela rede desde
que PCP é um server do nó único.



Etapa 5. Depois que você transfere arquivos pela rede o certificado assinado CA, navegue à
administração > ao gerenciamento do processo e clique o reinício Apache (servidor de Web)
Serviceas mostrado na imagem.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Estão aqui as etapas para verificar que o certificado assinado de CA está transferido arquivos
pela rede ao PCP.

Etapa 1. A transferência de arquivo pela rede do certificado assinado de CA substitui o certificado
auto-assinado PCP, e o tipo é mostrado como CA assinou com a data de expiração segundo as
indicações da imagem.

Etapa 2. O log em PCP com o uso do FQDN e clica fixa sobre o símbolo do fechamento no
navegador. Clique sobre mais informação e verifique o caminho de certificação segundo as
indicações da imagem.



Troubleshooting

Esta seção fornece a informação que você pode se usar a fim pesquisar defeitos sua
configuração.

De PCP 12.X, não há nenhum acesso ao shell CLI/Secure (SSH) como a raiz. Para nenhuma
edições, transferir arquivos pela rede o certificado ou a interface da WEB PCP não é acessível
após a transferência de arquivo pela rede do certificado, contacta o centro de assistência técnica
da Cisco (TAC).

Informações Relacionadas

Abastecimento da Colaboração da prima de Cisco●

Recolha logs de ShowTech do GUI do abastecimento principal da Colaboração●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

/content/en/us/support/cloud-systems-management/prime-collaboration-provisioning-11-6/model.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/cloud-systems-management/prime-collaboration/118949-technote-pcp-00.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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