A extensão Mobility(EM) CUCM 12.X e a
mobilidade de extensão Cluster(EMCC)
transversal entram o serviço URL
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Introdução
Este documento descreve o recurso novo Locator(URL) do uniforme de serviço em Cisco unificou
uma comunicação Manager(CUCM) 12.X.

Pré-requisitos
A mobilidade da extensão Cisco permite a usuários temporariamente um acesso sua
configuração de telefone IP unificada Cisco tal como aparências de linha, serviços, e seletores da
velocidade de outros Telefones IP unificados Cisco. A mobilidade de extensão apoia Telefones IP
unificados Cisco que executa o SCCP e o SORVO.
A funcionalidade da mobilidade de extensão estende na maioria de Telefones IP unificados Cisco.
Você pode configurar cada telefone IP unificado Cisco a fim apoiar a mobilidade da extensão
Cisco no indicador do perfil de dispositivo do padrão na administração do gerenciador das
comunicações unificadas de Cisco. Isto permite os usuários que não têm um perfil de dispositivo
de usuário para um telefone IP unificado Cisco particular a fim usar a mobilidade da extensão
Cisco com esse telefone.

Requisitos

Esta característica foi introduzida em CUCM 12.X.

Componentes Utilizados
Versão CUCM: 12.0.0.99834-5
Modelo do telefone - 88XX
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
Diagrama de Rede

Configurações
Serviço URL Configuration(EM) da mobilidade de extensão:
Você é familiar com configura a extensão URL mobilty para o início de uma sessão normal para o
“usuário - identificação”.
Início de uma sessão normal URL EM:
http:// <ip>:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#
Baseado no parâmetro no serviço de telefone URL, o aplicativo de mobilidade de extensão serve
tipos diferentes de página de login para o utilizador final.
O início de uma sessão EM está agora disponível em três tipos diferentes:
1. Usuário - identificação
2. DN principal
3. Usuário do autosserviço identificação

Esta tabela ajuda-o a identificar os tipos diferentes do início de uma sessão:

1. Usuário - identificação (UID):
Este é o login de usuário do thatallow do serviço URL com seu usuário - identificação.
Aqui, o UID é o tipo do início de uma sessão.
&loginType=UID http://<ip>:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#
Navegue ao dispositivo > ao dispositivo que ajustam-se > > Add dos serviços de telefone novo

Como olha em real telefone:

2. DN principal
Primeiramente você necessidade compreende sobre que seu meio pelo DN principal?
Assim na página de configuração do utilizador final você tem o optio ajustado o DN principal.

Se você não ajusta o DN principal para o usuário e as tentativas entram, você recebe uma falha
com este erro:
Error code : 23
Error message on phone: Login is unavailable(23) / Logout is unavailable(23

Ocorre quando usuário inscrito - usuário identificação (UID)/autosserviço identificação (SP) ou a
extensão primária (DN) não é encontrada no base de dados
Este é o serviço URL para permitir que os usuários entrem com seu Primay DN.
&loginType=DN http://<ip>:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#
Navegue ao dispositivo > ao dispositivo que ajustam-se > > Add dos serviços de telefone novo

Como olha em real telefone:

usuário 3.Self-Service - identificação
Este é o ID usado que controla o portal do cuidado do auto.
Se não é configurado na página do utilizador final, o início de uma sessão não está permitido
neste serviço URL e dá você este erro:
Error code : 23
Error message on phone: Login is unavailable(23) / Logout is unavailable(23)
●

Ocorre quando usuário inscrito - usuário identificação (UID)/autosserviço identificação (SP)
ou a extensão primária (DN) não é encontrada no base de dados

Preste serviços de manutenção à URL para o usuário do autosserviço identificação:
&loginType=SP http://<ip>:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#
Navegue ao dispositivo > ao dispositivo que ajustam-se > > Add dos serviços de telefone novo

Como olha em real telefone:

Serviço transversal URL Configuration(EMCC) do conjunto da mobilidade de
extensão:
Como o EM preste serviços de manutenção à URL, nós têm três tipos para o início de uma
sessão EMCC também. Está aqui o serviço URL para tipos respectivos do início de uma sessão.
Usuário - identificação: Este é o serviço URL para o início de uma sessão EMCC.
&loginType=UID
http://<ip>:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&EMCC=#EMCC#
●

DN principal:
&loginType=DN
http://<ip>:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&EMCC=#EMCC#
●

Usuário do autosserviço identificação:
#&loginType=SP
http://<ip>:8080/emapp/EMAppServlet?device=#DEVICENAME#&EMCC=#EMCC
●

Códigos de erro para EMCC:
Códigos de erro comum para edições do início de uma sessão EMCC:
●

Código de erro: 47
Mensagem de Erro no telefone: O DN tem o múltiplo users(47)
Ocorre no início de uma sessão EMCC quando a extensão (extensão primária sob a página
de configuração do utilizador final) usada para o início de uma sessão é atribuída para
usuários múltiplos

●

●

Código de erro: 1
Mensagem de Erro no telefone: O início de uma sessão é unavailable(1)/saída é
unavailable(1)
Ocorre quando o serviço EM não poderia analisar gramaticalmente o pedido XML de
EMApp/EMservice ou devido à má combinação nas versões entre a HOME e versões de
visita CUCM.
Código de erro: 23
Mensagem de Erro no telefone: O início de uma sessão é unavailable(23)/saída é
unavailable(23)
Ocorre quando usuário inscrito - usuário identificação (UID)/autosserviço identificação (SP)
ou a extensão primária (DN) não é encontrada no base de dados
Nota: Se EMCC é configurado entre 12.x e pre 12.x CUCM, o processo de login trabalha
somente com usuário - identificação (maneira tradicional), não com DN ou autossuficiência
ID.

Verificar
Troubleshooting
Recolha estes logs para a edição EM/EMCC:
●

●

●

●

●

Mobilidade da extensão Cisco
Aplicativo da mobilidade da extensão Cisco
Logs do console do telefone
Captura de pacote de informação do telefone
Os TV entram detalhes

Snippet for EM APP logs.
========================================================================================
Sample Snippets for Login Type "DN"
2017-08-28 21:07:04,522 INFO [http-bio-8080-exec-10] EMAppServlet
- EMApp Request#
----->1190
2017-08-28 21:07:04,523 INFO [http-bio-8080-exec-10] EMAppServlet
- EMAppServlet:
Request protocol is :http
2017-08-28 21:07:04,523 INFO [http-bio-8080-exec-10] EMAppServlet
- EMApp Request
parameters: Logout=null Device Name=SEP74A02FC09CDF User Id=null Device Profile=null
Refresh=null Remote Host IP Address = 10.106.99.235 Via Header Set = false getClusterInfo = null
Lang = en_US Charset=utf-8,;q=0.8 Emcc = true LoginType = DN
2017-08-28 21:07:04,523 INFO [http-bio-8080-exec-10] CMDatabase
CMDatabase:checkDeviceAllowsAlternateScript
2017-08-28 21:07:04,551 INFO [http-bio-8080-exec-10] CMDatabase
SEP74A02FC09CDF with model 36224 and locale 1 does not support alternate script
2017-08-28 21:07:04,551 INFO [http-bio-8080-exec-10] EMAppServlet
- Alternate
Script for device SEP74A02FC09CDF =
2017-08-28 21:07:04,552 DEBUG [http-bio-8080-exec-10] EMServiceCommunicator
- Posting to EM
Service:<query>
<appInfo>
<appID>CCMSysUser</appID>
<appEncryptedCertificate>xxxxxxx</appEncryptedCertificate>

</appInfo>
<deviceUserQuery>
<deviceName>SEP74A02FC09CDF</deviceName>
<loginType>DN</loginType>
<remoteIPAddr>10.106.99.235</remoteIPAddr>
</deviceUserQuery>
</query>
==================================================================================
Sample Snippets for Login Type "SP"

2017-08-28 22:06:05,781 INFO [http-bio-8080-exec-24] EMAppServlet
- EMApp Request#
----->1204
2017-08-28 22:06:05,782 INFO [http-bio-8080-exec-24] EMAppServlet
- EMAppServlet:
Request protocol is :http
2017-08-28 22:06:05,782 INFO [http-bio-8080-exec-24] EMAppServlet
- EMApp Request
parameters: Logout=null Device Name=SEP74A02FC09CDF User Id=null Device Profile=null
Refresh=null Remote Host IP Address = 10.106.99.235 Via Header Set = false getClusterInfo = null
Lang = en_US Charset=utf-8,;q=0.8 Emcc = true LoginType = SP
2017-08-28 22:06:05,782 DEBUG [http-bio-8080-exec-24] EMServiceCommunicator
- Posting to EM
Service:<query>
<appInfo>
<appID>CCMSysUser</appID>
<appEncryptedCertificate>xxxxxxx</appEncryptedCertificate>
</appInfo>
<deviceUserQuery>
<deviceName>SEP74A02FC09CDF</deviceName>
<loginType>SP</loginType>
<remoteIPAddr>10.106.99.235</remoteIPAddr>
</deviceUserQuery>
</query>
====================================================================================
Sample Snippets for Login Type "UID"

2017-08-29 14:48:20,657 INFO [http-bio-8080-exec-1167] EMAppServlet
- EMApp
Request# ----->10
2017-08-29 14:48:20,657 INFO [http-bio-8080-exec-1167] EMAppServlet
EMAppServlet: Request protocol is :http
2017-08-29 14:48:20,658 INFO [http-bio-8080-exec-1167] EMAppServlet
- EMApp
Request parameters: Logout=null Device Name=SEP402CF4915265 User Id=null Device Profile=null
Refresh=null Remote Host IP Address = 10.77.22.225 Via Header Set = false getClusterInfo = null
Lang = en Charset=utf-8,utf-8;q=0.8 Emcc = null LoginType = UID
2017-05-29 14:48:20,658 DEBUG [http-bio-8080-exec-1167] EMServiceCommunicator
- Posting to
EM Service:<query>
<appInfo>
<appID>CCMSysUser</appID>
<appEncryptedCertificate>xxxxxxx</appEncryptedCertificate>
</appInfo>
<deviceUserQuery>
<deviceName>SEP74A02FC09CDF </deviceName>
<loginType>UID</loginType>
<remoteIPAddr>10.106.99.235</remoteIPAddr>
</deviceUserQuery>
</query>
2017-08-29 14:48:20,658 INFO [http-bio-8080-exec-1167] EMServiceCommunicator
EM Query Service:https://localhost:8443/emservice/EMServiceServlet

- Posting to

