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Introdução

Este documento descreve o procedimento para instalar o bloco do dispositivo no gerente das
comunicações unificadas de Cisco (CUCM).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

CUCM●

Fixe o server FTP (SFTP)●

Arquivo do bloco do dispositivo (gerente unificado versão respectiva de uma comunicação)●

Consulte estes links a fim compreender o dispositivo que são apoio na versão CUCM.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBD
A741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-
device-package-compatibility-matrix_chapter_01.html

●

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBD
A741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucm-
device-package-compatibility-matrix_chapter_00.html

●

Componentes Utilizados

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

CUCM●

Servidor SFTP●

Arquivo do bloco do dispositivo (gerente unificado versão respectiva de uma comunicação)●
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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.

Informações de Apoio

O arquivo do bloco do dispositivo é instalado a fim atualizar novos recursos e funcionalidade ao
Gerenciador de Comunicações, é realizado igualmente com upgrade de firmware no ponto final.
Contudo, há umas encenações quando o bloco do dispositivo está atualizado somente com a
finalidade dos recursos adicionais e a funcionalidade e a upgrade de firmware larga do conjunto
precisam de ser evitadas.

Este documento descreve o procedimento a fim atualizar o bloco do dispositivo ao evitar a
upgrade de firmware larga do conjunto.

Configurar

Você precisa de transferir o bloco do dispositivo da site da Cisco na Web, que respectivamente
versão de CUCM.

Consulte este link e selecione a versão que você transferiria para o bloco do dispositivo segundo
as indicações da imagem.

https://software.cisco.com/download/home/268439621

Antes que você possa instalar o bloco do dispositivo no gerente de uma comunicação, você
precisa de copiar a versão de firmware em um arquivo separado.

Navegue ao dispositivo > ao dispositivo que ajustam-se > padrão do dispositivo e copie a
informação de firmware que você gostaria de manter como o mesmo firmware em pontos finais e
segundo as indicações da imagem.

https://software.cisco.com/download/home/268439621


Uma vez que você transferiu o bloco do dispositivo da site da Cisco na Web, você precisa de
transferir arquivos pela rede o arquivo ao comedoiro unificado de uma comunicação com o uso do
servidor SFTP.

Navegue à página de admin > ao upgrade de software do OS > instalam/elevações

Também, incorpore a informação imperativa nesta página e segundo as indicações da imagem

Fonte: Escolha sua fonte local (CD/DVD) ou origem remota (sistema de arquivos remoto) de
seus arquivos da elevação

●

Diretório: Para sistemas de arquivo remotos, entre no trajeto ao arquivo de correção no
sistema remoto

●

Servidor: Para sistemas de arquivo remotos, dê entrada com o nome FTP ou de servidor
SFTP

●

Nome de usuário: Incorpore o username para o nó remoto●

Senha do usuário: Incorpore a senha para o nó remoto●

Protocolo transfer: Escolha o protocolo transfer, por exemplo, SFTP●

Note: Quando você aplica um pacote do dispositivo para permitir o suporte do dispositivo
novo, uma amplo cluster repartição não está exigida para a versão 11.5(1) ou mais
recente CUCM. Em lugar de, depois que você adiciona o bloco do dispositivo, siga isto em
CUCM:



Reinicie o serviço Cisco Tomcat em todos os Nós●

Reinicie Cisco TFTP em todos os server, aonde este serviço está sendo executado●

Reinicie o CallManager da Cisco no editor. Se você não está dirigindo o serviço do
CallManager da Cisco no editor, você pode saltar esta etapa.

●

Se você usa a versão 11.0(1) ou anterior CUCM, uma amplo cluster repartição está exigida. Uma
amplo cluster repartição não é exigida quando você aplica um pacote do dispositivo a fim atualizar
o firmware atual ou a configuração

Uma vez que a instalação do bloco do dispositivo está completa, você precisa de colar a
informação de firmware no gerente de uma comunicação do padrão do dispositivo. Navegue ao
dispositivo > ao padrão > à pasta do dispositivo a informação de firmware de que você gostaria ao
mantimento porque o mesmo firmware em valores-limite então para clicar o ícone a fim trocar o
firmware no valor-limite e segundo as indicações da imagem.

Verificar

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

A fim verificar que o telefone copiou a imagem do novo firmware, use um destes métodos:

Encontre o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do telefone IP em que a
elevação é executada. Use o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT no
navegador a fim obter a informação do dispositivo do telefone IP. Verifique para ver se há a
versão para ver se o firmware mudou ao novo.

●

Vá fisicamente ao telefone IP e pressione o botão Settings Button. Enrole para baixo a
informação de modelo e pressione seleto. Então, enrole para baixo para carregar o arquivo e
verificar que é o mesmo arquivo da carga que é promovido.

●

Troubleshooting

Esta seção fornece a informação que você pode se usar a fim pesquisar defeitos sua
configuração.

A seção de Troubleshooting será coberta no documento diferente.
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