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Introdução

Este documento descreve procedimentos comuns para a suite de gerenciamento do Cisco
TelePresence (TMS), extensão da suite de gerenciamento do Cisco TelePresence para o
Microsoft Exchange (TMSXE) e extensão do abastecimento da suite de gerenciamento do Cisco
TelePresence (TMSPE) 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:

Suite de gerenciamento do Cisco TelePresence (TMS) 13.x, 14.x, e 15.x●

Extensão da suite de gerenciamento do Cisco TelePresence para Microsoft
Exchange(TMSXE) 2.x, 3.x, 4.x, e 5.x

●

Extensão do abastecimento da suite de gerenciamento do Cisco TelePresence (TMSPE) 1.x●

Utilidade da coleção do log TMS●

Estúdio do Gerenciamento da língua de consulta estruturada (SQL)●

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 recolher logs para TMS e TMSXE com o uso da interface da WEB
TMS e da utilidade da coleção do log TMS.

https://video.cisco.com/


Versão em inglês: Como recolher logs TMS e TMSXE●

2. Este vídeo demonstra como usar o backup do estúdio do Gerenciamento SQL os bases de
dados para Cisco TMS e TMSPE.

Versão em inglês: Backup de bases de dados TMS/TMSPE●

Versão espanhola: TMS/TMSPE Copia de Seguridad●

3. Este vídeo demonstra o processo de geração de uma solicitação de assinatura de certificado
(CSR) e como importar recentemente um certificado assinado para o server de Cisco TMS.

Versão em inglês: Como renovar um certificado da Web TMS●

Versão espanhola: Certificado de TMS de Renovar●

4. Este vídeo explica como transferir log de eventos da conferência de TMS.

Versão em inglês: Como recolher log de eventos da conferência de TMS●

5. Este vídeo demonstra como instalar licenças em TMS.

Versão em inglês: Instale licenças TMS●

6. Este vídeo demonstra como instalar TMSPE em Windows Server.

Versão em inglês: Instale TMSPE em Windows Server●

7. Este vídeo demonstra como recolher arquivos de registro em um ambiente aglomerado
TMSXE.

Versão em inglês: Recolha TMSXE debugam entra um ambiente aglomerado●

8. Este vídeo demonstra como instalar e recolher o log com o uso da utilidade da coleção do log
TMS com versão 15.8 e mais recente TMS.

Versão em inglês: Instale a utilidade da coleção do log TMS (versão 15.8+ TMS)●

9. Este vídeo demonstra como instalar e recolher o log com o uso da utilidade da coleção do log
TMS com versão 15.0 à 15.7 TMS.

Versão em inglês: Instale o log TMS que recolhe a utilidade (a versão 15.0-15.7 TMS)●

Informações Relacionadas

Cisco TMS instala e promove guias●

Cisco TMS mantém e opera guias●

A extensão de Cisco TMS instala e promove guias●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5973150572001/tms-and-tmsxe-log-collection-from-the-web-ui-and-tms-log-collection-utility?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/collaboration/video/5810206387001/how-to-take-a-backup-of-tms-tmspe-databases?autoStart=true
http://players.brightcove.net/1715776774001/V1EsexPix_default/index.html?videoId=5855825317001
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5828827151001/renewing-a-tms-web-certificate?autoStart=true
https://video-es.cisco.com/detail/videos/tac-vid%C3%A9os/video/6004960045001/renovar-certificado-de-tms?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5843469327001/how-to-download-conference-event-log-from-tms?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5843478096001/installing-tms-licenses?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5849001447001/installing-tmspe-on-a-windows-server?autoStart=true
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/5848970585001/collecting-tmsxe-debug-logs-in-a-clustered-environment?autoStart=true
Installing%20the TMS Log Collection Utility (TMS Version 15.8 and later)
https://video.cisco.com/detail/videos/tac-videos/video/6005269637001/installing-tms-log-collecting-utility-tms-version-15.0-15.7?autoStart=true
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-installation-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/conferencing/telepresence-management-suite-tms/products-maintenance-guides-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/conferencing/telepresence-management-suite-extensions/products-installation-guides-list.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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