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Introdução

Este documento descreve o procedimento para mudar o lugar do log de Cisco unificou o server (CUAC) avançado console de atendimento quando a
unidade padrão está completa. Os logs são armazenados em C:\Program arquivam (x86)\Cisco\Logging.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento básico destes assuntos:

Server CUAC●

Server de Microsoft Windows 2008●

Componentes usados

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

CUAC 10.x●

Server de Microsoft Windows 2008●

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.

Como mudar o lugar de registo

Registo SRV (ICD.log)

1. Navegue ao caminho de registro.

As soluções Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Arc \ atendimento conectam \ registo do server \ Runtime



2. Fazer duplo clique a chave de registro de registo do nome de arquivo e edite o lugar.

Registo do admin da Web

1. Navegue ao lugar especificado no editor de registro.

As soluções Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Arc \ atendimento conectam \ registo do admin da Web \ Runtime

2. Fazer duplo clique a chave de registro de registo do nome de arquivo e atualize o lugar exigido.

Registo LDAP (ldaptrace/ldapwarning.log)

1. Navegue ao lugar especificado no editor de registro.

Soluções Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Arc \ registo do server \ Runtime do sincronizar conectam do atendimento \
LDAP



 2. Fazer duplo clique a chave de registro de registo do nome de arquivo e atualize o lugar exigido.

Registo dos COPOS (cupsplugin.log)

Este log não pode ser editado das configurações de registro. Para mudar o lugar de registo, navegue ao seguinte lugar: C:\Program arquiva
(x86)\Cisco\CUPS

1. Abra o arquivo do server Plug-in.exe da presença de Cisco. Este é um arquivo XML segundo as indicações desta imagem.

2. Edite o lugar dentro do arquivo XML ao lugar novo e salvar o arquivo.

CTI Server (ctiserverlog)

Este log não pode ser editado das configurações de registro. Para mudar o lugar de registo, navegue ao seguinte lugar: C:\Program arquiva
(x86)\Cisco\CUPS

1. Abra o arquivo CTI Server.exe. Este é um arquivo XML segundo as indicações desta imagem.



 2. Edite o lugar dentro do arquivo XML ao lugar novo e salvar o arquivo.

Verificar

O lugar do log é mudado do padrão ao lugar novo como descrito neste documento.

Troubleshooting

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


