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Introdução

Este original descreve as soluções para o alerta da expiração do certificado de Verisign
certificate(VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3.der) fornecido para o Call Home esperto
que é ajustado para expirar em fevereiro de 2020 no seguinte Produtos unificado Cisco da
Colaboração que é coberto neste original.

Gerente das comunicações unificadas de Cisco
(UCM)
Edição do gerenciamento de sessão do gerente
das comunicações unificadas de Cisco
Cisco IM e serviço da presença (COPOS)
Cisco Unity Connection
Fineza de Cisco
Cisco SocialMiner
Cisco MediaSense
Cisco Unified Contact Center Express
Cisco unificou o centro da inteligência (CUIC)
Cisco virtualizou o navegador de voz
Gerenciador de licença da prima de Cisco

Pré-requisitos

Requisitos



Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

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.

Informações de Apoio

O Call Home esperto é uma capacidade automatizada do apoio essa dispositivos Cisco dos
monitores em sua rede. A característica do Call Home permite que você comunique e envie os
alertas diagnósticos, o inventário, e as outras mensagens ao servidor backend esperto do Call
Home.

Use esta seção para verificar se o Call Home esperto é permitido

Etapa1. De Cisco a página unificada da utilidade, escolhe CallHome > configuração.

Etapa 2. Verifique se o campo do Call Home é ajustado deficiente ou permitido

Problema

Verisign certificate(VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3.der) fornecido como o certificado
da Tomcat-confiança para o Call Home esperto em Cisco unificou o Produtos da Colaboração é
ajustado à revelia para expirar em fevereiro 2020. O seguinte alerta da expiração pode ser
considerado abaixo:

%UC_CERT-4-CertValidLessThanMonth: %[Message=Certificate expiration Notification.



Certificate name:VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3.der

Unit:tomcat-trust Type:own-cert ]

[AppID=Cisco Certificate Monitor][ClusterID=][NodeID=UCM-PUB.ciscolab.com]

Solução

Esta edição é documentada pela identificação de bug Cisco CSCvs64158.

Workaround para 11.0(1) e versões posteriores

Nós precisamos de executar abaixo das etapas para suprimir do certificado expirado
(VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3.der)

Etapa 1. Consulte à administração unificada Cisco GUI ósmio no editor e clique sobre a
Segurança > o gerenciamento certificado

Etapa 2. Lista do certificado do achado onde o Common Name contém Verisign

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvs64158


Etapa 3. Clique sobre VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3 e você verá a janela pop-up
destacar os detalhes do certificado

Etapa 4. Clique sobre o botão Delete Button e a APROVAÇÃO alertada aviso do clique. O
certificado deve ser suprimido de todos os Nós no conjunto.



Para todas versões restantes

Nós precisamos de executar abaixo das etapas antes que nós suprimamos do certificado

Etapa 1. Navegue a Cisco unificou a utilidade > as ferramentas > o Control Center - serviços de
rede

Etapa 2. Pare a notificação de alteração do certificado de Cisco em todo o nó no conjunto

Etapa 3. Em caso de IM e de serviços de Web da administração da plataforma da parada do
server da presença e de agente da sincronização do intercluster de Cisco



Etapa 4. Suprima do certificado em todos os Nós que incluem IM e na presença como descrito no
Workaround da seção para 11.0(1) e mais alto neste original

Etapa 5. Comece o serviço que foram paradas em etapa 2. e em etapa 3.

Nota: Se você suprime do certificado e você faz uma elevação antes do 7 de fevereiro 2020,
o certificado reaparecerá após a elevação e que tem que ser removido outra vez. Nenhuma
elevações depois do 7 de fevereiro de 2020 não adicionar novamente o certificado

Procedimento esperto da renovação dos Certificados do Call Home

Se o Call Home esperto é desabilitado, nenhuma ação mais adicional está exigida após ter
suprimido do certificado. Se o Call Home esperto é permitido, siga as etapas

Etapa 1. Copie o índice do certificado da informação da seção do Guia de Administração UCM
para Certificados espertos do Call Home

https://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/12_5_1SU1/adminGd/cucm_b_administration-guide-1251SU1/cucm_b_test-adminguide_chapter_010101.html


Nota: O mesmo certificado é válido para 10.5 e versão posterior

Etapa 2. Transfira arquivos pela rede o arquivo .pem como a Tomcat-confiança em Cisco unificou
a página do gerenciamento certificado da administração GUI ósmio pelo tiro de tela

Etapa 3. Verifique que QuoVadis_Root_CA_2 está alistado como a Tomcat-confiança



encontrando o certificado onde o Common Name contém QuoVadis

Para o gerenciador de licença da prima de Cisco

Para o gerenciador de licença principal 10.5

O certificado expirado (VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3) pode ser suprimido do
sistema aplicando este arquivo da BOBINA (ciscocm.plm-CSCvs64158_remove_sch_cert_C0050-
1.k3.cop.sgn). Reveja por favor o arquivo de leia-me para instruções de instalação.

Para o gerenciador de licença principal 11.5

O certificado expirado (VeriSign_Class_3_Secure_Server_CA_-_G3) pode ser suprimido do
sistema aplicando este arquivo da BOBINA (ciscocm.plm-CSCvs64158_remove_sch_cert_C0050-
1.k3.cop.sgn). Reveja por favor o arquivo de leia-me para instruções de instalação.

https://software.cisco.com/download/redirect?i=!y&mdfid=286265616&softwareid=282204704&release=COP-Files&os=&beta=n
https://software.cisco.com/download/redirect?i=!y&mdfid=286265616&softwareid=282204704&release=COP-Files&os=&beta=n
https://software.cisco.com/download/redirect?i=!y&mdfid=286308839&softwareid=282204704&release=COP-Files&os=&beta=n
https://software.cisco.com/download/redirect?i=!y&mdfid=286308839&softwareid=282204704&release=COP-Files&os=&beta=n
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