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Introdução

Este documento descreve o processo para desabilitar a busca que o Jabber executa em seus
contatos do Microsoft outlook.

Problema

Ocasionalmente, o Jabber pôde ter um cliente que indicasse a foto incorreta do contato quando
um atendimento está recebido de um determinado número, quando outros números indicarem a
foto correta do contato. A maioria do tempo isto ocorre porque a informação de contato incorreta é
importada dos contatos da probabilidade nesse PC.

Solução

A fim evitar isto, algumas situações puderam exigir que você desabilita a busca dos contatos da
probabilidade do Jabber.
Primeiramente, você precisa de retirar o Jabber e suprimir do esconderijo no PC onde os occures
da edição. Navegue a:

Suprima agora do dobrador do Jabber.

Em seguida, determine que método você precisa de seguir:

Método 1: Se você quer desabilitar somente um único PC, você pode manualmente criar um
arquivo Jabber-Config-User.xml. As exigências para a estrutura são as mesmas que aquelas para
o jabber-config.xml. O guia para as exigências pode ser encontrado em “'configura o Jabber de
Cisco para Windows”. Dentro deste arquivo, incorpore (ou achado) o
enableLocalAddressBookSearchand do valor ajustam-no a falso.

O lugar para este arquivo é como segue:

Método 2: Se você quer desabilitar largamente esta organização, a seguir perfom esta etapa no
jabber-config.xml e para incorporar (ou no achado) o valor: o enableLocalAddressBookSearchand
ajustou-o a falso. Você pode usar do “o gerador do arquivo de configuração Jabber” a fim ajudar-
lhe a construir caso necessário o arquivo. Uns sentidos mais adicionais para a criação e a
transferência de arquivo pela rede podem igualmente ser encontrados na seção de referência.



   

Finalmente, Jabber do reinício e teste.
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Configurar o Jabber de Cisco para a estrutura de arquivo de configuração de Windows XML●

Jabber o gerador do arquivo de configuração●

Criando a Jabber-configuração XML e transferi-la arquivos pela rede a Callmanager TFTP●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/voice_ip_comm/jabber/Windows/9_2/JABW_BK_C9731738_00_jabber-windows-install-config_chapter_0101.html#JABW_RF_C212F571_00
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-25778
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/voice_ip_comm/jabber/Windows/9_2/JABW_BK_C9731738_00_jabber-windows-install-config_chapter_0101.html#JABW_TK_CBD9AB11_00
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

