Apoie a privacidade durante a troca da
informação da telemetria quando registrado com
CSSM ou satélite
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Introdução
Este original descreve como apoiar a privacidade da informação CUCM quando registrado com o
gerenciador de software esperto de Cisco (CSSM) ou o satélite.

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda ter conhecimento deste tópico:
●

Versão 12.5 do gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM)

Componentes Utilizados
A informação neste documento é baseada na versão 12.5 do Cisco Call Manager
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 rede estiver ativa, certifiquese de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio
Quando você tenta registrar o exemplo do produto CUCM com CSSM ou satélite, normalmente o
IP CUCM e o hostname estão enviados quando um pedido registrado é enviado a CSSM ou a
satélite.
Uma vez que esta característica da privacidade é permitida, CUCM já não envia o hostname ou
IP address a CSSM ou a satélite, em lugar de, envia o UDI (original para cada produto cita como

exemplo) ao CSSM ou o server satélite durante o registro do exemplo do produto.

Procedimento
1. A fim permitir esta privacidade, o administrador verifica a caixa não compartilha de meu
hostname ou IP address com Cisco sob o ajuste do transporte, segundo as indicações da
imagem.

2. A fim permitir esta caixa de seleção, você tem que assegurar seu exemplo do produto em
estado não registrado.
3. Depois que você permite esta caixa de verificação, o serviço esperto do gerenciador de
licença está reiniciado na parte posterior.

4. Uma vez que o serviço é reiniciado com sucesso, dá o alerta segundo as indicações desta
imagem, os ajustes do transporte actualizados com sucesso.

5. Você tem que registrar novamente seu exemplo do produto depois que você executa estas
mudanças.

Verificar
Licencie o Gerenciamento e as mudanças CSSM UI
Depois que você permite esta caixa de seleção da privacidade, indica o nome de instância do
produto com produto UDI.
Nesta imagem o modo da privacidade é desabilitado.

.

Nesta imagem, o modo da privacidade é permitido.

Troubleshooting
Necessidade de recolher estes logs se alguma edição:
CLI: activelog/cm/trace/slm/log4j/slm.log
1. Os logs espertos do agente transformam-se parte dos slm.log
2. Os logs do Call Home são escritos em:
activelog/cm/trace/slm/log4j/gch.log
activelog/cm/trace/slm/log4j/tp.log

