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Introdução

Isto documentado descreve a característica nova do nome do indicador introduzida no
Gerenciador de Comunicações (CUCM) 11.5. Você pode agora atribuir um nome pessoal do
indicador no portal da autossuficiência em vez da página de configuração do utilizador final
CUCM.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
• Configuração do utilizador final do CallManager da Cisco
• Portal da autossuficiência de Cisco

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no CallManager da Cisco 11.5 e mais atrasado.

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

Configurar o nome do indicador no portal da autossuficiência



Etapa 1. Entre à página portal do cuidado do auto com as credenciais exigidas.

Etapa 2. Navegue aos ajustes > ao nome gerais do indicador.

Indique a imagem do nome

Etapa 3. Incorpore o valor exigido ao espaço e selecione a salvaguarda.

Nota: Para um LDAP o usuário integrado o campo de nome do indicador é desabilitada para
fora e não pode ser editado.

Etapa 4. Assim que você selecionar a salvaguarda a página de configuração do utilizador final na
página de administração da configuração do utilizador final CUCM atualiza. 

Arquitetura entre o portal da autossuficiência e o CUCM

A comunicação entre CUCM e o portal da autossuficiência ocorre através de um grupo baseado
repousante da interface de programação de aplicativo (API) de operações conhecidas como os
serviços de dados do usuário (UD). É representada nesta imagem:

Os UD executam as perguntas do base de dados em CUCM para salvar os dados do nome do
indicador como entrados no portal da autossuficiência.

Verificar



Pergunte o arquivo XML do navegador para um objeto do usuário específico. Veja o arquivo que
XML os UD se usam para o intercâmbio de dados com a URL, https://{host}:8443/cucm-
uds/users?displayname=” enter_text_here”

  

Imagem: As atualizações do campo de nome do indicador (encaixotado - no vermelho)
automaticamente com o mesmo valor entraram na página do portal da autossuficiência 



Troubleshooting

Etapa 1. Verifique que as mudanças para indicar o nome no portal da autossuficiência salvar.

Etapa 2. Verifique que não há nenhum problema da replicação de base de dados com o
runtimestate do dbreplication dos utils do comando no comando line interface(cli) do editor
CUCM. 

Etapa 3. Antes que você possa alcançar o portal do cuidado do auto das comunicações
unificadas de Cisco, você deve usar a administração do gerenciador das comunicações
unificadas de Cisco para adicionar o usuário a um grupo padrão do utilizador final do gerente das
comunicações unificadas de Cisco.
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