Configurar o Jabber de Cisco no modo do
telefone para contatos
Índice
Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Configurar
Verificar
Troubleshooting

Introdução
Este original descreve como executar os contatos para o Jabber de Cisco que são usados no
modo do telefone.

Pré-requisitos
Requisitos
Cisco recomenda-o tem um conhecimento de:
●

●

●

Gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM)
Mensagens instantâneas e presença (IM&P)
Cisco Jabber para Windows

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:
Cisco Jabber para Windows 12.0(0) e acima
Versão 11.5(1)SU4 do gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM)
(11.5.1.14900-11)
Mensagens instantâneas & presença (versão 11.5(1)SU4 IM&P) (11.5.1.14900-32)
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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.
●

●

●

Configurar

Cisco Jabber para a versão do Windows 12.0 introduz o apoio para contatos, e mesmo a
presença do telefone, quando você a usa no modo do telefone (conhecido anteriormente como o
modo do telefone somente). O uso de PRODUCT_MODE=Phone_Mode durante a instalação .msi
é exigido já não (como exposto no guia de distribuição dos Em-locais para o Jabber de Cisco).
A fim permitir que os contatos sejam armazenados, quando Cisco Jabber a versão 12.0 usa um
perfil unificado do serviço de uma comunicação (UC) sem os server IM&P configurados (isto é
modo do telefone), um ajuste GLOBAL IM&P deve ser mudada.
Note: O Jabber no modo do telefone com contatos usa o server IM&P porque é server de
lista de contato (as mudanças aos ajustes no server IM&P afetam TODOS OS usuários
existentes das mensagens instantâneas).
Para que os contatos sejam usados no modo do telefone somente, permita mensagens
instantâneas deve ser desmarcado em seus server IM&P (assim que em ninguém possa usar
mensagens instantâneas) segundo as indicações da imagem:

Permita a Disponibilidade da partilha pode igualmente ser desmarcado (se a presença não é
desejada) segundo as indicações da imagem:

Depois que você desmarca as caixas para permitem mensagens instantâneas e permitem a
Disponibilidade que compartilha, a seguir reiniciam o serviço do roteador de Cisco XCP em todos
os Nós, você pode então usar um perfil do serviço UC sem o server IM&P e os contatos são
indicados pelo Jabber de Cisco para Windows 12.0 clientes.
Para que os contatos sejam indicados, a caixa de verificação para o usuário Enable para CM
unificado IM e a presença (configurar IM e presença no perfil associado do serviço UC) ainda
precisam de ser verificadas (mesmo que o perfil do serviço UC realmente não tem nenhuns
server IM&P alistada nele):

… mesmo que PhoneOnlyServiceProfile tenha:

Verificar
A diferença entre 12.0(1) um cliente do Jabber de Cisco, e 11.7(1) um cliente idoso (ambos no
modo do telefone) podem ser considerados como segue:

Se a presença é exigida ainda então:
1. Permita a Disponibilidade da partilha pode ainda ser verificado (sob a configuração padrão
do → dos ajustes do → da presença)
2. o serviço do roteador de Cisco XCP reiniciado (em cada nó)
3. o cliente do Jabber restaurado (assine para fora, a seguir escolha o Jabber de Cisco da
restauração do arquivo do → dos ajustes)
Este é o que a comparação olha como:

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

