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Introdução

Este documento descreve procedimentos comuns para Cisco que encontram o server (CMS)
e Cisco que encontra o aplicativo (CMA) com o uso dos links video.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

Cisco que encontra o server (CMS) 2.x●

Cisco que encontra o aplicativo (CMA) 1.11.x●

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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Links video

Há os vídeos públicos que descrevem cada procedimento e podem ser encontrados em
https://video.cisco.com.

1. Este vídeo explica como instalar licenças no CMS.

Versão em inglês: Instale Cisco que encontra licenças de servidor●

Versão espanhola: CMS Instalando Licencias●

2. Este vídeo explica como o backup a configuração de um CMS. Este processo pode ser a
primeira etapa antes de toda a elevação.

https://video.cisco.com/
https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5811871386001/installing-license-to-cms?autoStart=true
http://players.brightcove.net/1715776774001/V1EsexPix_default/index.html?videoId=5856346785001


Versão em inglês: Cisco alternativo que encontra o server●

Versão espanhola: CMS Copia de Seguridad●

3. Este vídeo explica como promover um CMS.

Versão em inglês: Elevação Cisco que encontra o server●

Versão espanhola: CMS Actualizacion de Software●

4. O vídeo demonstra como usar o Application Program Interface CMS (API) que usa o carteiro.

Versão em inglês: Como usar Cisco que encontra o server API●

5. Este vídeo demonstra como recolher a informação de diagnóstico de CMA.

Versão em inglês: Recolha Cisco que encontra log de diagnóstico do App●

Versão espanhola: Obtener Log de Diagnostico de Cisco que encontra o App●

6. Este vídeo demonstra como gerar uma única solicitação de assinatura de certificado (CSR)
para serviços múltiplos CMS e como instalar Certificados nos server CMS.

Versão em inglês: Como gerar e instalar um certificado para Cisco que encontra o server●

7. Este vídeo demonstra como começar traçado detalhado e transferir o pacote do log de um
CMS.

Versão em inglês: Como transferir o pacote do log CMS●

Versão espanhola: CMS Obtener Paquete de Log●

Informações Relacionadas

Cisco que encontra guias de configuração do servidor●

Cisco que encontra guias de programação do server●

Cisco que encontra guias do utilizador final do App●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5820051825001/how-to-backup-the-configuration-of-a-cms-cisco-meeting-server?autoStart=true
http://players.brightcove.net/1715776774001/V1EsexPix_default/index.html?videoId=5856343985001
https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5820051263001/upgrading-a-cms-cisco-meeting-server?autoStart=true
http://players.brightcove.net/1715776774001/V1EsexPix_default/index.html?videoId=5856352797001
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/6005266150001/how-to-use-the-cisco-meeting-server-api?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5843478359001/collecting-diagnostic-information-from-cma-cisco-meeting-application?autoStart=true
https://video-es.cisco.com/detail/videos/tac-vid%C3%A9os/video/6013037327001/obtener-logs-de-diagnostico-de-cisco-meeting-app?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/6005266150001/how-to-use-the-cisco-meeting-server-api?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5999282475001/how-to-generate-and-install-a-certificate-for-the-cisco-meeting-server?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5810206388001/downloading-the-cms-log-bundle?autoStart=true
http://players.brightcove.net/1715776774001/V1EsexPix_default/index.html?videoId=5855829340001
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/conferencing/meeting-server/products-installation-and-configuration-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/conferencing/meeting-server/products-programming-reference-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/conferencing/cisco-meeting-app/products-user-guide-list.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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