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Introdução

O artigo de seguimento fornece a informação no processo para restaurar a senha de admin do
gateway da Web

Pré-requisitos

Ambiente móvel perito remoto distribuído e trabalho

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Remote Expert Mobile●

Componentes Utilizados

A informação neste artigo é baseada na senha de admin móvel perita remota do gateway da Web

Problema

Se o nome de usuário de administrador e/ou a senha têm sido esquecidos então pode ser
restaurado aos padrões ajustando uma propriedade do sistema, que restaure as credenciais na
tentativa de login seguinte.

Solução

Para o conjunto HA pare todos os Nós secundários antes de seguir abaixo das etapas no
preliminar. Após ter restaurado a senha no nó principal, os Nós secundários podem ser
reiniciados.



Para restaurar credenciais:

No nó principal -- ssh para enraizar o nível e navegar ao diretório de
/opt/cisco/xx.x.x.x/REAS/domain/configuration

Arquivo aberto fas.properties usando algum editor tal como “vi”

Adicionar a propriedade do sistema

appserver.admin.password.reset=true

salvar o arquivo fas.properties

Reinicie o serviço REAS no nó principal
reinício dos reas do serviço

Abra um navegador da Web novo e navegue à interface administrativa da Web em
https://<ip_address>:8443/web_plugin_framework/webcontroller/ onde o <ip_address> é o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT móvel perito remoto do server de aplicativo
(se a estrutura de encaixe da Web não está disponível usa por favor https://<ip_address>:9990
para o console de web REAS).
Entre com padrões que falharão com erro abaixo

Navegue ao nó principal e remova, ou comente para fora a propriedade do sistema
“appserver.admin.password.reset=true” configurada acima em optam/arquivo de
Cisco/xx.x.x.x/REAS/domain/configuration/fas.properties.

Reinicie o serviço REAS no nó principal

 reinício dos reas do serviço 

O início de uma sessão re-será permitido na interface administrativa da Web e as credenciais
restauram aos valores padrão.



Nota: Os detalhes do início de uma sessão do padrão devem ser mudados após o primeiro
início de uma sessão

Consulte console de administração perito remoto do Mobile Web da seção para instalar e de
manual de configuração para que os detalhes entrem ao console de web

A informação para mudar senhas através do CLI pode ser consultada da seção que muda a
senha de administrador

Se acima das instruções não restaure a senha de administrador seguem abaixo das instruções:

Nota: Se você tem um conjunto HA, a seguir você deve parar todos os Nós secundários antes de
seguir abaixo das etapas no preliminar. Após ter restaurado a senha no nó principal, os Nós
secundários podem ser reiniciados.

Abra um navegador da Web e navegue ao console de gerenciamento perito remoto do server
de aplicativo em https://<ip_address>:9990/

●

Onde o <ip_address> é o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e o início de
uma sessão peritos remotos do server de aplicativo com credenciais do padrão
(administrador/administartor)

●

Clique o server (direita superior) > grupos de servidor. Os indicadores da página dos grupos
de servidor:

●

Nas configurações de grupo disponíveis aliste, selecione o principal-server-grupo●

/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/remote_expert_mobile/remote_expert_mobile_1151/installation/guide/cisco-remote-expert-mobile-install-config-1151.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/remote_expert_mobile/remote_expert_mobile_1151/installation/guide/cisco-remote-expert-mobile-install-config-1151.pdf
/content/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/remote_expert_mobile/remote_expert_mobile_1151/installation/guide/cisco-remote-expert-mobile-install-config-1151.pdf


Para adicionar a propriedade do sistema nova, para selecionar as propriedades do sistema
cataloga e o clique adiciona. Os indicadores do diálogo da propriedade do sistema da
criação.

●



No campo de nome, incorpore appserver.admin.password.reset●

No campo de valor, entre em verdadeiro●

Clique a salvaguarda●

O início de uma sessão é desabilitado agora na interface administrativa da Web e a tentativa de
login seguinte, apesar das credenciais incorporadas, restaurará as credenciais aos padrões e
restaurará o início de uma sessão falhado ao contrário de zero. Mas, o INÍCIO DE UMA SESSÃO
falhará!

Abra um navegador da Web novo e navegue à interface administrativa da Web em
https://<ip_address>:8443/web_plugin_framework/webcontroller/
Onde o <ip_address> é o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT perito remoto
do server de aplicativo.

●

Clique o início de uma sessão.●

Do clique perito remoto do indicador do console de gerenciamento do server de aplicativo
remova na fileira que contém a propriedade do sistema appserver.admin.password.reset

●



O início de uma sessão re-é permitido agora na interface administrativa da Web e as
credenciais restauram aos valores padrão. Nota: O início de uma sessão do padrão deve ser
mudado após o primeiro início de uma sessão.

●

Você deve agora poder entrar dentro com credenciais do padrão. Se você recebe um erro de
sintaxe da Web restaurou a URL a
https://<ip_address>:8443/web_plugin_framework/webcontroller/ (remova a peça da
verificação de segurança). 

●
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