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Introdução

Este original descreve como criar e para configurar uma conta de administrador do local de
servidor local no terno do Gerenciamento do Cisco TelePresence (TMS), isso é a instalação
prévia exigida da extensão TMS Provisoning (TMSPE).  Essa conta é usada no installator TMSPE
para ter o acesso a TMS. 

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

TMS●

Windows Server●

TMSPE●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em Windows 2012, mas aplica-se para outras versões
de Windows Server.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original começaram com uma
configuração cancelada (do padrão). Se sua rede está viva, certifique-se de que você
compreende o impacto potencial do comando any.

Informações de fundo

A conta é criada como uma conta do admin local no server onde o TMS é instalado, a seguir é
adicionado aos usuários TMS como o local Admininstrator.



Note: Use uma conta admin para entrar ao server onde TMS é instalado.

Configurar

Etapa 1. Conecte a seu server. Você pode usar todo o domínio ou conta local com permissões do
administrador.

Etapa 2. Navegue para executar e datilografar MMC.exe

Etapa 3. Na janela de console, o > Add do arquivo do clique/remove Pressão-em, segundo as
indicações da imagem.

Etapa 4. Selecione o módulo da gerência do computador e o clique adiciona, segundo as
indicações da imagem.



Etapa 5. Selecione o computador local e clique o revestimento, segundo as indicações da
imagem.



Etapa 6. APROVAÇÃO do clique.

Etapa 7. Expanda a árvore da gerência do computador > das ferramentas de sistema segundo as
indicações da imagem.



Etapa 8. Expanda usuários locais e grupos e selecione usuários.



Etapa 9. Direito - clique na área do usuário e no novo usuário seleto.



Etapa 10. Encha os campos no indicador do novo usuário, a seguir clique-os criam. O
usuário seleto não pode mudar a senha e a senha nunca expira.



Etapa 11. Retorne aos usuários locais e aos grupos, direito-clique na conta nova criada e
selecione propriedades.

>



Etapa 12.Ensure que a sociedade dos usuários está associada à conta criada.

Verificar

Uma vez que a conta local foi criada, você pode continuar criar uma conta nova em TMS a ser
usado como o administrador do local.

Etapa 1. Navegue à página e ao início de uma sessão da Web UI TMS com uma conta de
administrador do local.

Etapa 2. Navegue às ferramentas > à administração > aos usuários administrativos do usuário.



Etapa 3. Clique em novo.

Etapa 4. Datilografe o nome da conta criado na seção configurar e selecione a sociedade do
administrador do local. Click Save.



Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.
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