
Jabber para o iPhone - Guia de início rápido 
Índice

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos de software
Requisitos de hardware
Configurando serviços de telefone
Jabber Softphone
Configurando o correio de voz 
Configuração da conexão de unidade
Configuração CUCM
Configurando o diretório
Serviços de diretório LDAP
Serviços de diretório UD
Configurando utilizadores finais CUCM
  
Preste serviços de manutenção à descoberta 
Transferindo e instalando Cisco Jabber
Abertura a jabber

Introdução

Este original descreve as etapas necessárias exigidas para uma distribuição bem sucedida do
Cisco Jabber para iPhone com recursos básicos. Este é um guia de início rápido e não cobrirá
alguns dos recursos avançados apoiados pelo Cisco Jabber para iPhone. 

Pré-requisitos

Cisco recomenda-o tem uma compreensão básica da página da web de administração assim
como da experiência do gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM) com
configurações telefônica básicas. 

Requisitos de software

Este guia supõe que as seguintes versões de software estão no uso: 

Versão 10.5(2) ou mais recente do gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM).●

Cisco unificou IM e presença (versão 10.5(2) ou mais recente IM&P).●

Versão 10.5 ou mais recente do Cisco Unity Connection (CUXN). ●

Jabber para o iPhone 12.1 ou mais alto.  ●

iPhone IO 11, 12 ou mais alto●

Requisitos de hardware



O Jabber para especificações de hardware do iPhone é baseado fora dos modelos do
dispositivo específicos de Apple. Refira por favor a lista abaixo:

Dispositivos suportados
iPhone 5siPhone 6, iPhone 6 mais, iPhone 6s, iPhone 6s mais,SE do iPhone,iPhone 7 do
iPhone 7 mais,iPhone 8, iPhone 8 positivo,máximo do iPhone X, do iPhone XS, e do iPhone
XS.geração do toque de iPod 6a

●

Configurando serviços de telefone

Jabber Softphone

O Jabber para o iPhone fornece uma opção para fornecer serviços de telefone com um modo
dual de Cisco para o dispositivo do iPhone que é referido frequentemente como um TCT ou um
Softphone. 

Para configurar um dispositivo TCT, entre à página da web de administração CUCM e navegue
ao dispositivo > ao telefone.

Do menu dos telefones do achado e da lista seleto adicionar novo.

Uma vez Add a New Phone na busca do menu o tipo de telefone deixa cair para baixo para o
modo dual de Cisco para o tipo de dispositivo do iPhone. Clique em seguida uma vez
selecionado.



A tabela abaixo (tabela 1.0) contém todos os campos que devem ser configurados ao
estabelecer um modo dual de Cisco para o dispositivo do iPhone (TCT) em CUCM. A maioria dos
campos requerido tem configurações padrão e não as precisa configurado manualmente a menos
que exigido de outra maneira para seu desenvolvimento. Você deve manualmente configurar
todos os campos a onde a coluna configurada na tabela abaixo é ajustada à revelia NÃO.

Dica: Cisco recomenda que todo o modo dual de Cisco para dispositivos do iPhone esteja
configurado com um prefixo de nome de dispositivo do TCT. Por exemplo, você provision
um usuário nomeado Azevinho Dia com um dispositivo TCT. Seu usuário do utilizador final
CUCM - a identificação é hday assim que seu nome de dispositivo TCT seria TCTHDAY.

Tabela 1.0  

Campos
requerido

Parâmetro
padrão

Configurado
à revelia  Descrição

Nome de
dispositivo

Deve
manualmente

ser
adicionado, o

nome de
dispositivo

deve
começar com

o TCT.  

NO Dê entrada com um nome para identificar
telefones software-baseados

Conjunto de
dispositivos

Deve
selecionar

um dos poois
de

dispositivos
disponíveis. 

NO

Escolha o pool de dispositivos a que você quer
este telefone atribuído. O pool de dispositivos
define grupos de características comum para

dispositivos, tais como a região, data-os/grupo
do tempo, e o molde da chave macia.

Modelo de botão
de telefone

 Estrutura
padrão do
serviço de

cliente

NO

Escolha o molde apropriado do botão Phone
Button. O molde do botão Phone Button

determina a configuração dos botões em um
telefone e identifica-a que a característica



(linha, seletor da velocidade, e assim por
diante) seja usada para cada botão.

Perfil comum do
telefone

 Perfil
comum do
telefone do

padrão

YES  Escolha um perfil comum do telefone da lista
de perfis comuns disponíveis do telefone

Lugar Hub_None YES

Use lugar para executar o controle de
admissão da chamada (CAC) em um sistema

de processamento de chamada centralizado. O
lugar especifica a largura de banda total que
está disponível para atendimentos a e deste

lugar. Uma configuração de local de Hub_None
significa que a característica dos lugar não se

mantém a par da largura de banda que
este telefone IP unificado Cisco consome. Uma
configuração de local do fantasma especifica
um lugar que permita o CAC bem sucedido
através dos troncos intercluster que usam o

protocolo ou o SORVO de H.323.

Construído na
ponte Padrão  YES 

Permita ou desabilite o bridge de conferência
incorporado para a característica da barca

usando construída na caixa de lista de drop-
down da ponte (escolha sobre, fora, ou padrão)

Privacidade Padrão YES

Para cada telefone que quer a privacidade,
escolha sobre na caixa de lista de drop-down

da privacidade. Quando a privacidade é
permitida, o sistema remove a informação de
chamada de todos os telefones que a parte

alinha e obstrui outras linhas compartilhadas de
barging dentro em seus atendimentos.

Modo da
mobilidade do

dispositivo
Padrão YES

Gire a característica da mobilidade do
dispositivo de ligar/desligar para este

dispositivo ou escolha o padrão usar o modo da
mobilidade do dispositivo do padrão. A
configuração padrão usa o valor para o

parâmetro de serviço do modo da mobilidade
do dispositivo para o dispositivo.

Usuário do
proprietário -
identificação

Ajuste o
usuário -

identificação 
NO

Da caixa de lista de drop-down, escolha o
usuário - identificação do usuário atribuído do

telefone. O usuário - a identificação obtém
gravada no registro de detalhes da chamada

(CDR) para todos os atendimentos feitos deste
dispositivo. Atribuindo um usuário - a

identificação ao dispositivo igualmente move o
dispositivo “dos dispositivos

Unassigned” para “usuários” no relatório do uso
da licença.

Use o ponto
confiado do relé Padrão YES

Da caixa de lista de drop-down, permita ou
desabilite se Cisco unificou o CM introduz um
dispositivo confiado do ponto do relé (TRP)

com este valor-limite dos media. Um dispositivo
confiado do ponto do relé (TRP) designa um

dispositivo MTP ou de transcodificador que seja



etiquetado enquanto ponto confiado do relé.

Use sempre a
linha principal Padrão YES

Da caixa de lista de drop-down seleta (fora de,
sobre ou padrão). Padrão - O gerente das
comunicações unificadas de Cisco usa a
configuração sempre da linha principal

parâmetro de serviço do uso, que apoia o
serviço do CallManager da Cisco

Use sempre a
linha principal

para o
mensagem de

voz

Padrão YES

Da caixa de lista de drop-down seleta (fora de,
sobre ou padrão). Padrão - Cisco unificou o CM
usa a configuração sempre da linha principal do
uso para o parâmetro de serviço do mensagem
de voz, que apoia o serviço do CallManager da

Cisco.

Modo da captura
de pacote de
informação

 Nenhum YES

Este ajuste existe para pesquisar defeitos a
criptografia somente; a captura do pacote pode

causar interrupções do uso ou do
processamento de chamada da alta utilização

da CPU.

Grupo da
presença BLF

Grupo
padrão da
presença 

YES

Escolha um grupo da presença para o utilizador
final. O grupo selecionado especifica os

dispositivos, os utilizadores finais, e os usuários
do aplicativo que podem monitorar este número

de diretório.
O valor padrão para o grupo da presença
especifica o grupo padrão da presença,

configurado com a instalação.
 

Segurança do
dispositivo Profle

 Deve
manualmente

ser
selecionado.

NO

Você deve aplicar um perfil de segurança a
todos os telefones que são configurados na

administração do gerenciador das
comunicações unificadas de Cisco. Instalando
comunicações unificadas Managerprovides de

Cisco um grupo de perfis de segurança
predefinidos, não-seguros para o registro

automático. Para permitir recursos de
segurança para um telefone, você deve

configurar um perfil de segurança novo para o
tipo de dispositivo e o protocolo e aplicá-lo ao

telefone. Se o telefone não apoia a Segurança,
escolha um perfil não-seguro.

SORVA o perfil

Deve
manualmente

ser
selecionado.

NO

Escolha o perfil do SORVO do padrão ou um
perfil específico que seja criado previamente.
Os perfis do SORVO fornecem a informação

específica do SORVO para o telefone tal como
o registro e os temporizadores de keepalive,

portas dos media, e não perturbam o
controle. O perfil padrão do SORVO para

dispositivos móvéis seria usado tipicamente em
um dispositivo TCT.

Operação do
certificado

Nenhuma
operação
pendente 

YES Este campo é relacionado ao registro CAPF. 

Opção DND Rejeição do YES Quando você permite o DND no telefone, este



atendimento
parâmetro permite que você especifique como

as características DND seguram chamadas
recebidas.

Uma vez que você configurou todo o campo requerido para a salvaguarda da configuração TCT a
configuração selecionando o botão Save Button.  

Agora que você criou um TCT você precisará de adicionar um número de diretório ao dispositivo.
Isto pode ser feito por seleto adicionar que uma opção nova DN encontrou no esquerdo
superior da configuração TCT. 

Note: Este original não cobre a configuração de linha completa para o dispositivo TCT. A
configuração de linha é uma configuração padrão que deva ser executada para todos os
telefones e não é uma configuração que seja específica aos dispositivos TCT. 

Dica: Uma vez que você tem configurar um número de diretório seu dispositivo TCT para se
certificar associar o utilizador final CUCM ao número de diretório. Isto pode ser feito
enrolando a parte inferior da configuração de número de diretório e
selecionando utilizadores finais do associado. Esta configuração é exigida se você planeia
usar o Jabber para a presença do telefone.

Configurando o correio de voz 

O Jabber para o iPhone pode recuperar e os mensagens do correio de voz do playback que
foram armazenados no Cisco Unity Connection. Para setup o correio de voz para o Jabber para o
iPhone siga por favor as etapas abaixo: 

Configuração da conexão de unidade

Comece registrando na página da web de administração da Web do Cisco Unity Connection e
navegando aos usuários > aos usuários.



Quando apresentado com busca da página dos usuários da busca para e selecione seu Jabber
para a caixa postal dos usuários do iPhone. 

 Apresentado uma vez com a página dos princípios do usuário da edição do notate da caixa
postal do usuário os atendimentos do serviço que é configurado.

Através do painel de navegação da mão esquerda navegue à classe de serviço > à classe de
serviço.

Quando apresentado com a busca da página da classe de serviço da busca para e selecione a
classe de serviço que você notated previamente. 



Uma vez na página da classe de serviço da edição verifique que o seguinte:

Verifique que a caixa de verificação está verificada para ver se há os usuários reservar para
usar a característica da caixa de entrada da Web e de alimentações RSS. 

1.

Igualmente verifique que os usuários reservar para usar o cliente unificado para alcançar a
característica do correio de voz estão permitidos verificando a caixa perto do nome de
recurso. 

2.

Uma vez que a configuração da classe de serviço foi verificada navegue às configurações de
sistema > avançado > ajustes API no painel de navegação esquerdo. Permita todos os três dos
ajustes apresentados na página de configuração API. 

Configuração CUCM

Agora que a conexão de unidade setup nós transportar-nos-emos sobre à configuração
CUCM para o Jabber para o correio de voz do iPhone.  Comece navegando ao gerenciamento de
usuário > às configurações de usuário > ao serviço UC.



Uma vez a página dos serviços UC do achado e da lista seleta adiciona novo.

Quando apresentado com o correio de voz seleto da página da configuração de serviço UC do
tipo de serviço UC deixe cair para baixo selecionam então em seguida.

Você é presentado com então a página da configuração de serviço UC. Comece selecionando a
conexão de unidade do tipo de produto dropdown. Você igualmente precisará de configurar um
nome para o VoicemailUCService assim como desde que o theIP, o hostname ou o Fully
Qualified Domain Name (FQDN) do Unity Connectionserver que está executando o RESTO e o
Jettyservices. 



Note: Até três VoicemailUCServices podem ser atribuídos ao perfil do aUCService. 

Agora que os serviços UC do correio de voz são definidos nós atribui-los-emos ao perfil do
serviço. Comece navegando ao gerenciamento de usuário > às configurações de usuário > ao
perfil do serviço.

Do achado e da lista preste serviços de manutenção à busca do menu dos perfis para e selecione
o perfil do serviço usado por seu Jabber para usuários do iPhone ou crie um perfil novo do serviço
selecionando adicionam novo.

  



 Uma vez na página da configuração de perfil do serviço enrole para baixo a seção do perfil do
theVoicemail e atribua o correio de voz UCService ao perfil do serviço a seguir selecione a
salvaguarda.

Note: O Jabber para acima setup iPhone supõe que a conexão de unidade está usando a
autenticação LDAP. Nos casos onde as caixas postais não são LDAP integrado por favor
refira o guia de distribuição dos Em-locais de Cisco. 

Configurando o diretório

O Jabber para o iPhone é dependente dos serviços de diretório para a definição de contatos
corporativos. O Jabber pode executar a definição do diretório com os serviços do Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP) ou de dados do usuário CUCM (UD). Refira por favor as
seções abaixo para obter informações sobre da configuração de serviços de diretório LDAP ou
UD para o Jabber para o iPhone. 

Serviços de diretório LDAP

O Jabber para o iPhone apoia três serviços de diretório LDAP conhecidos, como considerado
abaixo: 

Serviços do domínio do diretório ativo●

OpenLDAP●

Serviço de diretório de pouco peso do diretório ativo (AD LD)●

Este guia fornecerá as etapas para configurar o Jabber para o iPhone 12.1 ou para integrá-lo
acima com serviços do domínio do diretório ativo, como esta é uma integração comum. 

Comece registrando na página da web de administração CUCM e navegando ao gerenciamento
de usuário > às configurações de usuário > ao serviço UC.



Uma vez a página dos serviços UC do achado e da lista seleta adiciona novo.

Quando apresentado com a página da configuração de serviço UC selecione o diretório do tipo de
serviço UC deixam cair para baixo e selecionam em seguida.

Você é presentado com então a página da configuração de serviço UC. O diretório aumentado
seleto do tipo de produto deixa cair para baixo. Você igualmente precisará de configurar um
nome para o diretório UCService assim como desde que o theIP, o hostname ou o Fully Qualified
Domain Name (FQDN) do servidor de diretório. 

O tipo de conexão será ajustado à revelia ao catálogo global que supõe que um controlador de
domínio de Microsoft está sendo usado como o a fonte do diretório. Se um servidor global catalog
é dentro uso o número de porta na configuração deve ser ajustado a 3268. Cisco recomenda o
uso de um servidor global catalog porque um recurso do diretório enquanto fornece
definições dos mais eficiente das perguntas.   

Dica: Nas caixas onde você não se está usando um controlador de domínio para o
domínio do microsoft ative directory presta serviços de manutenção ao serviço UC do
diretório deve ter a porta ajustada a 389 ao tipo de conexão deve ser ajustado a Ldap.



Note: Até três DirectoryUCServices podem ser atribuídos ao perfil do aUCService. 

Agora que os serviços UC do diretório são definidos nós atribui-los-emos ao perfil do serviço.
Comece navegando ao gerenciamento de usuário > às configurações de usuário > ao perfil do
serviço.

Do achado e da lista preste serviços de manutenção à busca do menu dos perfis para e selecione
o perfil do serviço usado por seu Jabber para usuários do iPhone ou crie um perfil novo do serviço
selecionando adicionam novo. 



Uma vez na página da configuração de perfil do serviço enrole para baixo a seção theDirectory do
perfil e atribua o diretório UCService ao perfil do serviço. Você igualmente precisará de definir a
base da busca do diretório ativo, este deve ser a unidade ou o diretório da organização onde seus
usuários corporativos existem. 

Ao configurar a seção do perfil do diretório você igualmente terá que configurar um método de
autenticação do diretório. Verifique a caixa de verificação perto “das credenciais entradas uso do
usuário” para impedir perguntas e o Jabber anônimos da força para autenticar com as
credenciais que foram incorporadas durante o início de uma sessão do Jabber. Se as credenciais
entradas uso do usuário são deixadas o Jabber não-verificado tentará executar o acesso anônimo
ao servidor de diretório. O acesso de diretório anônimo não é recomendado por Cisco.

Uma vez que você é feito que configura a salvaguarda seleta do perfil do diretório.

Note: Se você está usando CUCM 10.X - 11.5.X a seção do perfil do diretório do perfil do
serviço igualmente incluirá os campos do nome de usuário e senha que permitem um nome
destacado ser usados como o usuário - a identificação que é autorizada para executar
perguntas no servidor ldap. Em CUCM 12.X se você quer usar um usuário único -
identificação para a autenticação para serviços de diretório você precisará de usar os
parâmetros de ConnectionUsername e de ConnectionPassword no jabber-config.xml.

Cuidado: Cisco Jabber a fonte do contato das perguntas usando vários atributos, não todos
estes atributos é posicionado à revelia. Para assegurar eficiente procura os atributos usados
pelo Jabber de Cisco deve ser posicionado no servidor de diretório. Para mais informação



refira por favor a seção das condições prévias LDAP do guia de planejamento do Jabber.

  

Serviços de diretório UD

Os serviços de dados do usuário CUCM (UD) fornecem uma fonte API que possa ser usada pelo
Jabber sobre o móbil de Cisco Expressway e pelo Acesso remoto para a definição do contato
e ele do contato são um serviço opcional do contato para clientes na rede corporativa. A fonte do
contato UD usa a informação da tabela unificada do utilizador final CM para fornecer uma
definição do diretório.

  

Comece registrando na página da web de administração CUCM e navegando ao gerenciamento
de usuário > às configurações de usuário > ao perfil do serviço.

  

Do achado e da lista preste serviços de manutenção à busca do menu dos perfis para e selecione
o perfil do serviço usado por seu Jabber para usuários do iPhone ou crie um perfil novo do serviço
selecionando adicionam novo.



Uma vez na página da configuração de perfil do serviço enrole para baixo a
seção theDirectoryProfile e verifique a caixa de verificação etiquetada o uso UD para ver se há a
definição de contato a seguir selecione a salvaguarda.

Uma vez que os UD são permitidos no Jabber do perfil do serviço para o iPhone descobrirão
automaticamente os server CUCM UD durante o processo de login do Jabber. 

Configurando utilizadores finais CUCM

A configuração do utilizador final CUCM é uma etapa crucial no Jabber de distribuição para o
iPhone tanto como dos Jabbers que as características são dependentes desta configuração. A
imagem abaixo descreve todas as configurações do Jabber que são dependentes da
configuração do utilizador final CUCM. 

Para configurar o Jabber para o utilizador final do iPhone CUCM comece registrando na página
da web de administração CUCM e navegando ao gerenciamento de usuário > ao utilizador final.



Do menu de usuários do achado e da lista procure por e selecione o utilizador final que CUCM
você deseja configurar para o Jabber para o iPhone.

Uma vez no utilizador final que página da web da configuração enrola para baixo a seção dos
ajustes do serviço, aqui você pode atribuir ao utilizador final os serviços você os quer se usar.
Para permitir um usuário de poder entrar para jabber para o iPhone você deve permitir o serviço
home do conjunto verificando a caixa de verificação ao lado do nome do serviço. 

Se seus utilizadores finais estarão usando o Jabber para o iPhone para mensagens instantâneas
você precisará de permitir seu utilizador final para o serviço verificando a caixa de verificação ao
lado do campo etiquetado permite o usuário para IM unificado e a presença.

Em seguida você quererá atribuir um perfil do serviço selecionando um perfil do serviço do perfil
do serviço UC deixa cair para baixo. O perfil do serviço é usado para fornecer o cliente do
Jabber a configuração de serviço CUCM UC.

Note: Se você não atribui um perfil do serviço ao utilizador final CUCM então o usuário
usará automaticamente o perfil do serviço que é ajustado como o perfil do serviço do padrão
de sistema.

Seguinte enrole para baixo a seção de informação do dispositivo. Aqui você pode controlar os
dispositivos controlados dos utilizadores finais CUCM. Atribua ao usuário seu softphone (TCT).
CUCM fornece esta lista de dispositivo para jabber para o iPhone durante o início de uma sessão
do Jabber. 



  

Você pode atribuir um dispositivo a um usuário selecionando o botão da associação de
dispositivos. Você é presentado com então o menu da associação de dispositivo de usuário. Aqui
de você pode procurar pelos dispositivos dos utilizadores finais CUCM. Quando você encontrar
um lugar do dispositivo um a marca de verificação na caixa de verificação ao lado do dispositivo e
selecionar mudanças selecionadas salvaguarda.

Enrole agora para baixo a seção da associação do número de diretório e selecione os utilizadores
finais que CUCM a extensão primária da extensão primária deixa cair para baixo. 

Seguinte enrole para baixo a seção de informação das permissões. Aqui quererá atribuem as
permissões que são precisadas pelo Jabber para o iPhone. 

A tabela abaixo (tabela 1.1) alista todos os papéis exigidos, seus privilégios e a razão pela qual o
Jabber precisa o papel atribuído. 

Tabela 1.1

Papéis Privilégios/recursos Uso do papel do
Jabber

Utilizadores finais
padrão CCM

Grant que um início de uma sessão do utilizador final endireita
às opções de usuário unificadas Cisco CM.

Autenticação do
SABÃO do Jabber

A administração
padrão do CCMUSER Permite o acesso às opções de usuário unificadas Cisco CM. Autenticação do

SABÃO do Jabber

Para atribuir um grupo da permissão ao utilizador final CUCM selecione adicionar ao botão do
grupo do controle de acesso.



Em seguida, busca para o grupo que do controle de acesso você gostaria de adicionar e
selecionar a caixa de seleção situada perto do nome de grupos do controle de acesso. Quando
terminado seleto adicionar selecionou o botão. 

Preste serviços de manutenção à descoberta 

Para que o cliente do Jabber de Cisco deva capaz entrá-lo deve primeiramente estar ciente dos
serviços (CUCM, IM&P ou Expressway) que se usará para a autenticação e a recuperação da
configuração. Cisco recomenda configurar a descoberta do serviço automático com o uso de
registros do lugar do serviço do Domain Name System (DNS) (SRV) enquanto este fornece uma
experiência do usuário e uma facilidade sem emenda da administração. 

A imagem abaixo é descrição gráfica do processo de descoberta do serviço automático do
Jabber.



Para adicionar DNS SRV grave ao gerente de Microsoft DNS navegam a seu domínio e
expandem a árvore. Direito - clique sobre o dobrador do _tcp e selecione outros novos registros…



Quando apresentado com o tipo de registro de recurso indicador, destaque o lugar do serviço (o
SRV) selecionam então criam o registro…

Em seguida você é presentado com “a placa do registro de recurso novo”. Aqui você configurará
um registro SRV para cada um dos server CUCM que serão usados para a consulta inicial do
conjunto dos Jabbers UD em casa. 

Está abaixo um exemplo de configuração para o registro do the_cisco-udsSRV. Neste exemplo o
registro dos _cisco-uds resolve a três Nós CUCM dentro de um conjunto CUCM. 

_cisco-uds._tcp.testlab.com     SRV service location:

          priority       = 6

          weight         = 30

          port           = 8443

          svr hostname   = cucm3.testlab.com

_cisco-uds._tcp.testlab.com     SRV service location:

          priority       = 2

          weight         = 20

          port           = 8443

          svr hostname   = cucm2.testlab.com

_cisco-uds._tcp.testlab.com     SRV service location:

          priority       = 1

          weight         = 5

          port           = 8443

          svr hostname   = cucm1.testlab.com

Transferindo e instalando Cisco Jabber

Comece abrindo App Store no dispositivo do iPhone. 

Uma vez no aplicativo de App Store selecione a opção da busca do painel de navegação mais
baixo. 



Em seguida, busca para o Jabber usando a barra da busca da loja do app.

Uma vez que você encontrou o applicationsimplyselect GET do Jabber de Cisco para começar a
instalação. 

Abertura a jabber

Para executar um início de uma sessão da primeira vez para o Jabber para o iPhone, comece



encontrando o aplicativo do Jabber de Cisco no dispositivo do iPhone e lançando o.

Uma vez o Jabber para o aplicativo do iPhone lança-o é presentado com o contrato de licença do
utilizador final. Lido por favor com as observações e os termos de serviço. Se você deseja
continuar seleto aceite.

O Jabber pedirá então a permissão alcançar o microfone do iPhone enquanto este é precisado
para serviços de voz do Jabber. Se isto é aceitável e você deseja continuar com início de uma
sessão do Jabber seleciona ESTÁ BEM. 



Em seguida o aplicativo do Jabber indicará a tela de login da descoberta do serviço. Aqui você
forneceu o username do Jabber e o domínio que serão usados para a descoberta do
serviço (exemplo. tuser@testlab.com). Para continuar com início de uma sessão selecione o
botão da continuação. 



Uma vez que a descoberta do serviço terminou você estará alertado fornecer as credenciais para
o início de uma sessão do Jabber. Forneça um nome de usuário e senha válido do Jabber e
selecione-o assinam dentro.
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