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Introdução

Os desribes deste documento como instalar a replicação para Cisco unificaram o console de
atendimento (CUAC) avançado para a replicação de bases de dados da configuração e do início
de uma sessão entre a publisher e subscriber.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

CUAC avançado da mesma versão●

A publisher e subscriber pode comunicar-se um com o otro através do hostname●

Tempo no fósforo da publisher e subscriber●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em Cisco unificou Replicaiton.

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

Configurações

Etapa 1. Consulte ao BAR e ao início de uma sessão. O nome de usuário/senha padrão é
admin/Cisco.



Etapa 2. Segundo as indicações da imagem, vai à navegação deixa cair para baixo no canto
superior direito, a replicação unificada Ciso seleta e o clique vai.

Etapa 3. Clique sobre o Gerenciamento da replicação. A publisher e subscriber é alistada na
esquerda sob detalhes do server, segundo as indicações da imagem:



Etapa 4. Selecione o editor e selecione então a base de dados de configuração, segundo as
indicações da imagem. Este base de dados guarda toda sua informação de configuração

Etapa 5. Incorpore o nome de usuário do Windows/senha, segundo as indicações da imagem.
Isto é usado para autenticar com o servidor de assinante.



Nota: Antes que você vá para a etapa 5, assegure-se de que seus dois server possam se
comunicar um com o otro através do hostname. Se não podem você ter que adicionar a
informação no DNS ou adicionar uma entrada no arquivo de host.

Nota: Também, assegure a isso o tempo em ambos o fósforo dos server. Se são alguns
minutos distante, através do software do cliente você pode encontrar aquele quando a
replicação é instalada. Se há um cenário de failover, os Failover do cliente ao subscritor
corretamente. Contudo, quando se trata da reconexão com o editor, você pode ter algumas
edições uma vez que está para trás na linha.

Etapa 6. Clique sobre a replicação Install e clique então a APROVAÇÃO. Isto começa o processo
para a instalação.



Etapa 7. Segundo as indicações da imagem, você pode olhar o progresso. Se você o clica sobre
o relatório da replicação pop-up de uma nova janela, assim que precise de permitir o pop-up
desta página.



Do relatório da replicação, você pode ver que o estado da instalação da resiliência e na parte
superior a instalação da resiliência é em andamento para a base de dados de configuração.

Quando a instalação é terminada no relatório da replicação, segundo as indicações da imagem,
instale a publicação está terminado na parte superior para a base de dados de configuração:

Etapa 8. Isto está terminado afinal para a base de dados de configuração, clique vai, de volta ao
Gerenciamento da replicação e à repetição para o processo de base de dados de registro
enquanto você seleciona ATTLOG e executa suas etapas precedentes depois que o nome de
usuário do Windows/senha está incorporado. Este base de dados contém o histórico da chamada
e é usado para executar os relatórios.



Etapa 9. Uma vez que a replicação para o base de dados de registro do editor instala o progresso



initiazed, executa o relatório da replicação como antes.

Quando a instalação de base de dados de registro do editor é terminada, no relatório da
replicação você pode ver a publicação da instalação terminada na parte superior para o base de
dados de registro, segundo as indicações da imagem:

Etapa 10. Outra vez o clique vai, de volta ao servidor de replicação. Esta vez seleciona o servidor
de assinante e segue o mesmo processo para ir adiante com a instalação da replicação do base
de dados CFG e depois que esta é terminada segue o mesmo processo para a instalação da
replicação do base de dados de LOG.



Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Use o relatório da replicação, ao estado da instalação da resiliência depois que a resiliência
instala o progresso initiazed. No início, na parte superior do relatório, você verá que a instalação
da resiliência é em andamento para o base de dados que particular você replicating. Mais tarde,
quando a replicação é terminada, você pode ver terminado para instalar na parte superior para o
base de dados que partiular você replicating.

Troubleshooting

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