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Introdução

 Este documento descreve o procedimento para configurar a notificação de Email para o nó
específico no conjunto.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Nome do server IP/Host do Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)●

Alcançabilidade do servidor SMTP●

Necessidade IP do conjunto CUCM de ser adicionado na troca●

Componentes Utilizados

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

Servidor SMTP do Microsoft Exchange●

Gerenciador de chamada version:10.5.2.15900-8●

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.

  

Informação de cluster do laboratório



Customer has four nodes in the cluster:

IP Details:

Publisher:

10.106.99.195

Subsciber:

10.106.99.196

10.106.95.201

10.106.95.202

SMTP Server:

10.106.97.200

Configurar

A notificação de Email para somente o nó do editor (10.106.99.195) no conjunto é exigida.

Etapa 1. Entre ao nó do editor do gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM) e
navegue ao administrador do OS.

Etapa 2. Navegue aos ajustes > ao S TP



Etapa 3. Adicionar o servidor SMTP IP/Hostname e clique sobre a salvaguarda.

Nota: Assegure-se de que o host que o estado mostra como “o servidor SMTP esteja disponível.”

Etapa 4. Navegue a Cisco unificou a página de administração CM.

Etapa 5. Navegue aos parâmetros de serviço.

Certifique-se do coletor primário seja um nó IP/hostname do editor.



Configurar o alerta/notificação feitos sob encomenda em RTMT:

Refira este link para a configuração alerta:

https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/how-to-configure-the-alerts-and-
email-notification-in-rtmt/ta-p/3139725

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

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

Caso que o alerta que não trabalha para o nó específico, recolhe estes logs:

Logs do coletor de dados RI●

Serviço de AMC (mude o log em nível para debugar)●

Log do alerta do serviço de AMC●

Aplicativo e Syslog do visualizador de eventos●

Captura de pacote de informação do editor●

https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/how-to-configure-the-alerts-and-email-notification-in-rtmt/ta-p/3139725
https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/how-to-configure-the-alerts-and-email-notification-in-rtmt/ta-p/3139725
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