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Introdução

Este documento descreve a configuração de grupo da empresa através de Cisco aumentou o
dispositivo Interfsce (EDI) para o Jabber de Cisco em Windows.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco Call Manager●

Diretório ativo●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Jabber para os indicadores 11.x e acima●

IM e presença 11.x●

Gerenciador de Comunicações de Cisco (CUCM) 11.x●

Diretório ativo MS●

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.

Configurar

CUCM atual 11.0.1 apoia somente o grupo do diretório com microsoft ative directory (MS AD). Isto
não é apoiado nos serviços de diretório de pouco peso do microsoft ative directory (ADLDS) ou
nos outros diretórios corporativos.



Quando o grupo AD for criado, dois tipos de opções estão apresentados, Segurança e grupo de
distribuição, segundo as indicações da imagem precedente. Atualmente, a sincronização do
grupo de segurança não é tão somente grupo de distribuição apoiado está apoiada.

Configurações

Etapa 1. Permita o grupo de empresa.

Na página de admin CUCM, navegue ao parâmetro de System>Enterprise.

Sob a seção de gerenciamento de usuário, procure por operações do grupo do diretório em Cisco
IM e na presença e selecione permitido

(Opcional) do modo de Synching para a lista de drop-down dos grupos de empresa, escolha um
destes:

Nenhum se você escolhe esta opção, o serviço do agente de sincronização do intercluster de
Cisco não sincroniza
grupos de empresa e os registros da membrasia do clube entre IM e conjuntos do serviço da
presença.

●

A sincronização diferencial isto é a opção padrão. Se você escolhe esta opção, afinal os
grupos de empresa e os registros da membrasia do clube do telecontrole IM e do conjunto do
serviço da presença estão sincronizados, o sincronizar subsequente das sincronizações
somente os registros que foram atualizados desde que a última sincronização ocorreu.

●

A sincronização completa se você escolhe esta opção, afinal os grupos de empresa e os
registros da membrasia do clube do IM remoto e o conjunto do serviço da presença é
sincronizada, todos os registros é sincronizada durante cada sincronização subsequente.

●

Etapa 2. Na seção de configuração de diretório do Lightweight Directory Access Protocol (LDAP),
assegure-se de que a sincronização esteja permitida para os usuários e os grupos.

Navegue ao diretório LDAP CUCM Admin LDAP> e selecione então a configuração de diretório.

Sob o sincronizar selecione usuários e grupos, segundo as indicações da imagem:



Etapa 3. Segundo como a sincronização do diretório LDAP lhe é configurada pode clicar sobre a
sincronização completa Perform agora e o grupo criado do diretório é alistado em: cucm admin \
gerenciamento de usuário \ configurações de usuário \ grupo de usuário \

No exemplo atual somente um grupo de usuário foi criado no diretório LDAP.

Etapa 4. Porque você clica o nome do grupo como catalogado em etapa 3, você pode ver o
utilizador final no grupo.

Etapa 5. Da perspectiva do jabber, você tem duas opções. Se você usa a definição do contato
EDI então tudo que é precisado aqui sob o jabber para indicadores é navegar grupo >Directory ao
>New dos ajustes > do arquivo.

Procure pelo grupo do diretório, quando o jabber for conectado ao LDAP. Pode perguntar o LDAP
e dar-lhe um resultado da busca. Em caso dos serviços de dados do usuário (UD) o utilizador final
precisa de conhecer o nome completo do grupo do diretório, segundo as indicações da imagem:



Etapa 6. Se você tem que adicionar um novo usuário no grupo já adicionado do diretório, siga
estas etapas:

Adicionar o usuário no grupo de distribuição AD.1.

Assegure-se de que isto esteja atualizado na seção do grupo de usuário CUCM, porque este
pode qualquer um ser feito com o ciclo da sincronização LDAP definido na página do
diretório LDAP.

2.

Ou o administrador clica sobre a sincronização completa Perform agora. O momento onde é
feita, o utilizador final estala acima no jabber (nos indicadores) automaticamente, nenhum
reinício do jabber (nos indicadores) é precisado porque a atualização é dinâmica da
perspectiva do jabber. Contudo, a sincronização para CUCM ao LDAP tem que ser
terminada antes que estale acima o novo usuário (este é um método testado.)

3.

Segundo as indicações da imagem test3 3 a conta é uma entrada nova adicionada no grupo
já importado group1_distribution.

Verificar

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

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.



Informações Relacionadas

Guia do grupo de empresa CUCM 11.x●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/11_0_1/featureConfig/CUCM_BK_FE5123E0_00_cucm-feature-configuration-guide_1101/enterprise_groups.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html

