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Introdução

Este documento descreve o processo para configurar e setup o SNMP no navegador de voz
virtualizado (VVB).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

VVB●

Portal da Voz de cliente (CVP)●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada na versão 11.6.1.10000-14 VVB.

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.

Configurar

Etapa 1. Cisco empreendedores unificou a página da utilidade.

URL: https:// < endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de VVB>/ccmservice/

Etapa 2. SNMP \ V1/V2 \ string de comunidade do clique.



Etapa 3. Sob opções da busca \ selecione Server*; selecionado uma vez da gota para baixo;
clique o achado, e clique-o então adicionam novo.

Etapa 4. Forneça um nome do string de comunidade; a informação dos endereços IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT do host selecionado e fornece finalmente privilégios de acesso
apropriados.

Nota: As seleções feitas aqui para o nome do string de comunidade, a informação de
Addressses do IP de host e os privilégios de acesso são significadas para uma instalação
de laboratório, quando feitas na produção que as seleções apropriadas devem ser
consideradas.



Etapa 5. Salvaguarda do clique e PNF-acima da observação segundo as indicações da imagem.
Clique em OK.

Nota: Faça a anotação dos reinícios do serviço que são esperados e certifique-se que o
sistema está pronto para esperar o reload destes serviços.

Etapa 6. O reinício da confirmação SNMP bem sucedido é recebido, e a entrada do nome do
string de comunidade junto com o privilégio de acesso está listada.



Etapa 7. Link à informação do MIBs do suporte de acesso:

As operações guiam para Cisco virtualizaram o navegador de voz, liberação 11.6(1)

Para o espaço disto configurar; CISCO-VOICE-APPS-MIB é discutido.●

Para transferir MIB CISCO-VOICE-APPS-MIB.my (v2) clique - > MIBv2.●

Procure CISCO-VOICE-APPS-MIB e rt. clique \ link seleto da salvaguarda como e transferem
o arquivo CISCO-VOICE-APPS-MIB.my.

●

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Transfira e instale um Navegador MIB (Navegador MIB por exemplo iReasoning), transfira
arquivos pela rede o MIB; seguido pelo resultado da caminhada Get.

Etapa 1. Transfira arquivos pela rede o MIB (arquivo .my) ao Navegador MIB. Clique o MIBs da
carga.

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/cisco_vvb/vvb11_6/operations/guide/cvvb_b_operations-guide-for-cisco-vvb-11-6/cvvb_b_operations-guide-for-cisco-vvb-11-6_chapter_01.html#UCCX_RF_S50738A3_00
ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/


Etapa 2. Ponto ao CISCO-VOICE-APPS-MIB.my.

Etapa 3. Tipo seguinte o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de VVB; clique
avançado para incorporar o valor do nome do string de comunidade (consulte etapa 4) à
comunidade de leitura, e incorpore a versão de SNMP como 2.



Etapa 4. Em seguida, expanda privado \ empresas \ Cisco \ ciscoMgmt \ ciscoVoiceAppsMIB \
clique obtêm o volume; para obter detalhes de configuração VVB, etc.
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