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Introdução

Este documento descreve o processo de configura contas com privilégios do que permitem os
usuários executa determinada tarefa do adminin em Cisco unificou o gerente de uma
comunicação (CUCM), sem dado lhes direitos completos do System Admin.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco unificou o gerente de uma comunicação (CUCM)●

Papéis e grupos de acesso●

Componentes Utilizados

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

Cisco CUCM 10.5●

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 de toda a mudança.

Produtos Relacionados

Este documento pode igualmente ser usado com estes versão de hardware e software:

CUCM 9.X/10.X/11.X●

Passos de configuração



Etapa 1. Navegue ao parâmetro empresarial de System> permitem que o usuário NON-super
conceda o acesso aos página da web administrativos

Etapa 2. Navegue ao settings> Role> do usuário de Management> do usuário novo

Nota: Para o exemplo I específico adicionar para este “help desk” os seguintes privilégios:
Página da web do pool de dispositivos/página da web do perfil de dispositivo/de
configuração telefônica/dispositivo telefônico da empresa página da web da página/usuário
do perfil/perfil de usuário

Etapa 3. Adicionar o papel novo na conta de usuário

Verificar

O usuário com o papel pode dispositivos admin, e usuários, mas incapaz obtém o acesso ou



muda toda a outra configuração de sistema.

Nota: O cant do usuário atribui papéis admin, se CUCM tentado imprime o erro abaixo.
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