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Introdução

Este documento descreve como usar o menu da importação/exportação na ferramenta de
administração de grande escala (BAT) do gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM)
dentro para exportar ou importar partes do base de dados CUCM a um outro server, ou ao
mesmo server com alterações.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento de CUCM.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em CUCM 10.5.2.12900-14.

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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Às vezes não é possível fazer mudanças ao telefone e ao perfil de dispositivo ou a outra



configuração dos componentes na única tarefa do trabalho com atualização do BASTÃO/validar o
menu se as mudanças são significadas ser para telefones múltiplos e perfis de dispositivo com
poois de dispositivos ou as separações diferentes. Com este menu você pode fazer mudanças a
todos os telefones aleatórios, perfis de dispositivo e as rotas padrão etc. em um único trabalho
encarregam-se. Isto reduz o tempo da configuração que é exigido importando um base de dados
preconfigured ao server instalado CUCM. Estes assuntos fornecem procedimentos para
realizar estas tarefas:

Exportando a configuração●

Editando o arquivo de .tar●

Importando a configuração●

Configurar

Exporte a configuração

A fim exportar dados de configuração de CUCM, use este procedimento.

Etapa 1. A administração de SelectBulk > importação/exportação de Export>.

O indicador dos dados da exportação indica este:

Etapa 2. Na seção de informação do trabalho, dê entrada com o nome de arquivo de .tar, sem a
extensão, no campo de nome de arquivo do alcatrão. O BPS usa este nome de arquivo para
exportar os detalhes de configuração.

Todos os arquivos que são exportados ao mesmo tempo obtêm empacotados junto (.tar) e podem
ser transferidos do server.
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Etapa 3. Nos artigos seletos para exportar a seção, verifique as caixas de seleção apropriadas
sob dados de sistema destas opções:

O telefone e os perfis de dispositivo são usados como um exemplo neste documento. Você pode
escolher toda a opção baseada na exigência.

Etapa 4. Você pode usar o seleto todo o botão para verificar imediatamente todas as caixas de
seleção e claro todo o botão para cancelar todas as caixas de seleção.

Etapa 5. No campo de descrição do trabalho, incorpore a descrição que você quer fornecer para o
trabalho. A configuração da exportação é a descrição do padrão.

Etapa 6. Você pode escolher executar imediatamente ou mais tarde o trabalho e selecionar o
botão de rádio correspondente.

Etapa 7. A fim verificar para ver se há a interdependência das tabelas para assegurar-se de que
os registros relacionados estejam exportados igualmente, dependência da verificação do clique.

Note: Você pode de-seleto das caixas de seleção depois que você verifica a dependência.
Você igualmente tem a opção a saltar verificando a dependência.

A dependência da verificação seleciona artigos dependentes até um nível de dependência. Por
exemplo, se um artigo depende do CSS, a seguir somente o CSS é selecionado e os artigos que



o CSS depende sobre não são selecionados.

Etapa 8. A fim criar um trabalho a fim criar os dados selecionados, o clique submete-se.

Uma mensagem na seção do estado deixa-o saber que o trabalho esteve submetido com
sucesso.

Etapa 9. Use a opção do planificador de trabalho no menu principal maioria da administração para
programar e/ou ativar este trabalho.

Escolha o planificador maioria da administração > de trabalho > clicam sobre o achado e
procuram-no pela última identificação do trabalho.

Desde que você seleciona a opção para ser executado imediatamente, o trabalho obtém
terminado automaticamente. Se você verifica mais atrasado executado opção, a seguir você
precisa de selecionar a identificação do trabalho e de ativá-la manualmente para processá-la.

Edite o arquivo de .tar

O arquivo TAR compreende uma lista dos arquivos CSV e de um arquivo de encabeçamento. O
arquivo de encabeçamento pode ser usado para referir os detalhes do server de onde a
exportação foi realizada e o tempo em que foi realizada. O arquivo de encabeçamento igualmente
tem detalhes dos arquivos no pacote.
Se você quer fazer quaisquer mudanças à configuração depois que você exportou os dados
obrigatórios, você pode fazer assim editando o arquivo exportado de .tar com este procedimento:

Etapa 10. A administração > a transferência de arquivo pela rede/transferência maiorias agora
seletas arquivam

Do indicador da transferência de arquivo pela rede/transferência selecione o arquivo TAR e clique



sobre a transferência selecionada.

Step11. Un-alcatrão o arquivo de .tar a algum lugar em sua máquina com o alcatrão - comando
do xvf.

O arquivo .csv obtém extraído ao lugar que você especificou.

Note: O alcatrão - o comando do xvf não pôde trabalhar em um Windows Server,
ALCATRÃO e as operações UNTAR são possíveis em Windows com 7-Zip, que é um
freeware disponível no world wide web (WWW).

O nome do arquivo .csv é sempre o mesmo que o nome do artigo. Use MS Excel para editar o
arquivo .csv e para salvar suas mudanças. Você pode editar o arquivo .csv com bloco de
notas/WordPad igualmente, mas Cisco recomenda utilizar MS Excel para editar o arquivo .csv.

Se você decide usar o bloco de notas ou o WordPad para a edição, assegure-se de que você
adicione uma vírgula para cada entrada nova no formato do arquivo.

Mantenha sempre o mesmos nome de arquivo e formato do arquivo para o arquivo .csv. Se você
adiciona um arquivo novo ao pacote do alcatrão, assegure-se de que o arquivo tenha o mesmos
nome e formato do arquivo que teria se é exportado de CUCM. Também, assegure-se de que o
nome de arquivo novo esteja adicionado ao arquivo de encabeçamento.



Esta é a configuração original de todos os telefones em meu gerenciador de chamada do
laboratório. As mudanças foram feitas ao campo de descrição do telefone de 2 telefones.

O campo de descrição foi mudado aqui:

Note: A ferramenta da importação/exportação não apoia a atualização senha e os atributos
do pino. São exportados no formulário criptografado no arquivo exportado e daqui não pode
ser mudado ao texto simples. Entidades que têm credenciais são - Perfil do telefone, reino
do SORVO, usuário do aplicativo, autenticação LDAP, diretório LDAP, console de
atendimento de Cisco, e utilizador final comuns. Saiba que você não deve alterar o usuário -
identificação, campos do usuário Pkid, da senha, e Pin no enduser.csv no arquivo
exportado.

Etapa 12. Uma vez que você é feito com as mudanças; Re-alcatrão os arquivos com o alcatrão -
comando do cvf quando você se assegurar de que o arquivo novo de .tar salvar no lugar da terra
comum do padrão.

Note: O alcatrão - o comando do cvf não pôde trabalhar em um Windows Server,
ALCATRÃO e as operações UNTAR são possíveis em Windows com 7-Zip, que é um
freeware disponível no WWW.

Os arquivos de .tar deverem manter a estrutura do diretório original quando você re-alcatrão os
arquivos, porque o BPS procura arquivos de .tar no local padrão somente (bata o arquivo de
encabeçamento, o phone.csv e o arquivo deviceprofile.csv no arquivo de .tar).



Importe a configuração

Use este procedimento para transferir arquivos pela rede um arquivo ao server CUCM:

Etapa 13. Arquivos da administração > da transferência de arquivo pela rede/transferência de
SelectBulk. Indicadores do indicador do achado e dos arquivos de lista.

O clique adiciona novo. Os indicadores da janela de configuração do upload de arquivo. Na caixa
de texto do arquivo, entre no caminho cheio do arquivo que você quer transferir arquivos pela
rede ou o clique consulta e encontra o arquivo.

Do seleto a caixa de lista de drop-down do alvo, seleciona o alvo para que você quer usar o
arquivo.

Da caixa de lista de drop-down do tipo de transação, seletc o tipo de transação que o arquivo
define.



Se você quer overwrite um arquivo que já exista com o mesmo nome, verifique o arquivo do
Overwrite se existe caixa de verificação.

Click Save. As exibições de status que a transferência de arquivo pela rede é bem sucedida.

Artigo da validação do arquivo da importação

A página do arquivo da importação da validação no BASTÃO valida estes artigos no arquivo de
.tar da importação:

O arquivo de .tar inclui um arquivo de encabeçamento.

Tudo arquiva listado no arquivo de encabeçamento está realmente atual no arquivo de .tar.

Todos os arquivos no arquivo de .tar são alistados no arquivo de encabeçamento.

Os nomes de arquivo estão corretos (conforme a convenção da importação/exportação).

O formato do arquivo para os arquivos CSV no arquivo de .tar está correto.

A administração > a importação/exportação maiorias agora seletas > validam o arquivo da
importação.

Note: Esta característica não inclui a validação nivelada do campo para caracteres válidos,
comprimento da corda, etc.

Neste exemplo, as mudanças são feitas à configuração que já existiu, validam consequentemente
a opção de arquivo da importação foram escolhidas.



Selecione o nome de arquivo do alcatrão e a batida submete-se.

A fim ver se o trabalho terminado com sucesso ou não, navega para aumentar planificador da
administração > de trabalho > clica sobre o planificador de trabalho o mais atrasado com
enumeração das funções como valida itens de configuração.

Assegure-se de que o estado do resultado do trabalho esteja indicado como sucesso, se não, a
seguir significa que o trabalho não esteve terminado com sucesso (no cenário de falha você verá
o estado do resultado do trabalho como o erro).

Se há algum problema encontrado na altura da validação, estes estão alistados nos arquivos de
registro.

Configuração da importação ao server



Caso que você quer usar a opção da importação, siga este procedimento:

Selecione a administração > a importação/exportação > a importação maiorias

Note: Você pode somente atualizar a empresa ou os parâmetros de serviço existentes com
o uso da importação/exportação. Se alguns dos parâmetros faltam no base de dados,
quando você importa o parâmetro, falha.

Você pode usar a ultrapassagem a opção de configuração existente para fazer a atualização BPS
um artigo se já existe no server ou introduz o artigo se não faz. Quando você importa telefones ou
perfis de dispositivo de usuário com o uso da opção da ultrapassagem, os serviços de telefone IP
não obtêm actualizados mas obtêm somente adicionados ao grupo existente de entidades.

Selecione o nome de arquivo:

Selecione os dados de dispositivo em conformidade e clique sobre o botão de rádio de



RunImmediately e submeta o trabalho.

A fim ver se o trabalho terminado com sucesso ou não, navega para aumentar planificador da
administração > de trabalho > clica sobre o planificador de trabalho o mais atrasado com
enumeração das funções como a configuração da importação.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Esta seção fornece a informação que você pode se usar a fim pesquisar defeitos sua
configuração.

Navegue ao planificador de trabalho e clique sobre a identificação respectiva do trabalho e
verifique os arquivos de registro nos resultados seção do trabalho e veja a descrição de erro e
faça alterações em conformidade. Também, você pode recolher log de serviço maiorias do
abastecimento de RTMT e verificá-los para ver se há os erros.
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