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Introdução

Este original fornece instruções em como configurar corretamente o Lightweight Directory Access
Protocol (LDAP) como uma fonte do contato do diretório para o Jabber de Cisco em todas as
Plataformas. Este artigo igualmente introduz o conceito da integração do diretório Cisco (CDI). 

Contribuído por Fareed Warrad, engenheiro de TAC da Cisco. 

Pré-requisitos

Requisitos

  

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco Jabber 11.8 ou mais altos●

Conhecimento geral do arquivo de configuração do Jabber●

Página da web do gerente das comunicações unificadas de Cisco do conhecimento geral
(CUCM)

●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

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.

Informações de Apoio

Previamente o Jabber confiou em dois tipos de integrações de diretório, construiu uma ponte
sobre a integração de diretório ou a integração de diretório básica (BDI) e aumentou a integração
de diretório (EDI). A integração de diretório aumentada era um exclusive de Windows, e foi usada
somente nas situações onde você quis especificar uma configuração ldap específica. A razão
atrás desta é porque para Windows, a integração de diretório é automática. Windows conecta a
seu controlador de domínio, e autentica com seus nome de usuário do Windows e senha. O BDI
por outro lado era para todas Plataformas restantes tais como o Mac, o Android e os IO

No Jabber de Cisco, o equipe de desenvolvimento do Jabber removeu o apoio para o BDI e criou
o CDI que é essencialmente EDI. Este os meios para todo o Cisco Jabber 11.8 clientes e mais
altos, não importa o que os administradores do Jabber da plataforma podem agora ter um grupo
de configuração para a fonte do contato do diretório para todos seus usuários independentemente
de que plataforma usam. Isto significa aquele para a abundância do Jabber Admins que
configurou somente somente o BDI em seu ambiente do Jabber devido ao fato de que tiveram
usuários de Windows no domínio, eles experimenta edições tais como não poder conectar ao
servidor ldap no Jabber em Plataformas não-Windows. Este guia mostra como configurar o CDI
no perfil do serviço e no arquivo estendido configuração do linguagem de marcação do Jabber
(XML). 

Configuração com o perfil do serviço

Etapa 1. Para alcançar o perfil do serviço em CUCM navegue ao gerenciamento de usuário > às
configurações de usuário > ao perfil do serviço.

Etapa 2. Selecione o achado.

Etapa 3. Para alguns ambientes, se Cisco Jabber 11.8 não está sendo usado, você pode duplicar



o perfil atual do serviço. O administrador pode escolher suprimir mais tarde do mais velhos.
Selecione o perfil de trabalho atual (neste caso é perfil do serviço das mensagens instantâneas e
da presença (IMP)). 

Etapa 4. Selecione a cópia e mude o nome do perfil para diferenciá-lo. Para este caso é CDI do
perfil do serviço IMP. Desmarcar fazem a isto o perfil do serviço padrão para a opção de sistema
e selecionam a salvaguarda. 

Etapa 5. Navegue à página do serviço das comunicações unificadas (UC) para fazer as
mudanças apropriadas. Selecione então o gerenciamento de usuário > as configurações de
usuário > o serviço > o achado UC

Etapa 6. Neste exemplo, o tipo do diretório é diretório AD. Sob o tipo de produto é alistado como o
diretório e já não apoiado no Jabber 11.8 de Cisco ou acima assim que mude o nome ao CDI do
diretório AD. 



Etapa 7. Mude o tipo de produto ao diretório aumentado, desmarcar a conexão segura do uso a
menos que você quiser usar a conexão segura, a seguir selecionam a salvaguarda. 

Etapa 8. Escolheu o tipo de conexão e escolhem a porta correta para o tipo de conexão. Catálogo
global = 3268, e LDAP = 389. O catálogo global é muito mais rápido do que o LDAP e não causa
nenhuns intervalos mas tem que ser configurado no servidor ldap a fim funcionar.



Etapa 9. Navegue ao gerenciamento de usuário > às configurações de usuário > ao perfil > ao
achado do serviço. Selecione o perfil novo criado mais cedo e enrole-o para baixo a seção do
perfil do diretório. 

Etapa 10. Mude o servidor primário ao serviço novo UC e selecione a salvaguarda.

Etapa 11. Atribua aos utilizadores finais o perfil novo do serviço. Uma vez que atribuído, promova
a Cisco o Jabber 11.8 para fazer a conexão do diretório trabalhar. Selecione o gerenciamento de
usuário > o utilizador final > o achado > selecionam um usuário.



 Mude o perfil do serviço UC ao novo que nós criamos e clique a salvaguarda. 

Configuração com o arquivo de configuração do Jabber

Está abaixo a configuração padrão da amostra para o CDI com autenticação simples & o nenhum
Secure Socket Layer (SSL) no arquivo de configuração do Jabber. Se o SSL é mudança
necessária o falso a um verdadeiro na etiqueta <UseSSL></UseSSL>. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<config version="1.0">

<Directory>

  <DirectoryServerType>AD</DirectoryServerType>

  <PresenceDomain>farewarr.com</PresenceDomain>

  <PrimaryServerName>x.x.x.x</PrimaryServerName>

  <ServerPort1>PortNumberHere</ServerPort1>

  <ConnectionUsername>usernamehere</ConnectionUsername>

  <ConnectionPassword>passwordhere</ConnectionPassword>

<UseSSL>False</UseSSL> <SearchBase1>CN=users,DC=farewarr,DC=com</SearchBase1> </Directory>

</config>

Depois que as mudanças são feitas, transfira arquivos pela rede o arquivo ao server do Trivial File
Transfer Protocol (TFTP) e reinicie o serviço TFTP em todos os Nós TFTP. Assine fora do Jabber
e assine para trás dentro para que as mudanças tomem o efeito. 

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

Integração de diretório●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●
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