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Introdução

Este documento descreve o procedimento para atualizar conexões do gerente das comunicações
unificadas de Cisco (CUCM) ao diretório ativo (AD) de uma conexão NON-segura do Lightweight
Directory Access Protocol (LDAP) a uma conexão segura do protocolo lightweight directory
access (LDAP). Este procedimento aplica-se ao diretório LDAP de CUCM, à autenticação LDAP e
às configurações dos serviços das comunicações unificadas (UC).

Nota: Veja este link para a informação a fim atualizar do LDAP NON-seguro para fixar
conexões LDAP ao AD para outros aplicativos da colaboração do Cisco: Consultivo de
software: Fixe o LDAP imperativo para conexões do diretório ativo

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
• Servidor ldap AD
• Configuração ldap CUCM

• Gerente das comunicações unificadas de Cisco IM & serviço da presença (IM/P)

Componentes Utilizados

• Liberação 9.X CUCM e mais altamente

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/trouble/12_5_1/fieldNotice/cucm_b_fn-secure-ldap-mandatory-ad.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/trouble/12_5_1/fieldNotice/cucm_b_fn-secure-ldap-mandatory-ad.html


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, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Éa responsabilidade do administrador AD configurar AD LDAP para LDAP.  Isto inclui a instalação
dos certificados assinados CA que cumpre a exigência de um certificado LDAP.

Verifique e instale Certificados LDAP

Etapa1. Depois que o certificado LDAP foi transferido arquivos pela rede ao server AD, verifique
que os LDAP estão permitidos no server AD com a ferramenta ldp.exe.

• Ligue a ferramenta de administração AD (Ldp.exe) no server AD

• No menu de conexão, seleto conecte
• Datilografe o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do server LDAP como o server
• Tipo 636 como o número de porta
• APROVAÇÃO do clique, segundo as indicações da imagem:



Para a conexão bem sucedida na porta 636, a informação de RootDSE imprime - para fora no
painel correto, segundo as indicações da imagem:

Repita o procedimento para a porta 3269, segundo as indicações da imagem:



Para a conexão bem sucedida na porta 3269, a informação de RootDSE imprime - para fora no
painel correto, segundo as indicações da imagem:



Etapa 2. Obtenha a raiz e todos os Certificados intermediários que forem parte do certificado de
servidor LDAP e instalarem estes como Certificados da Tomcat-confiança em cada um dos Nós
CUCM e IM/P no CUCM aglomeram-se.

Os Certificados da raiz e do intermediário que são parte de um certificado de servidor LDAP,
WIN-H2Q74S1U39P.network218com.cer, são mostrados na imagem:

Navegue ao > gerenciamento de certificado unificado Cisco do >Security da administração do OS
do editor CUCM
Transfira arquivos pela rede a raiz como a Tomcat-confiança, segundo as indicações da imagem:



Transfira arquivos pela rede o intermediário como a Tomcat-confiança, segundo as indicações da
imagem:

Nota: Se você tem os server IM/P que são parte do conjunto CUCM, você igualmente
precisa de transferir arquivos pela rede estes Certificados a estes server IM/P.

Nota: Como uma alternativa, você pode instalar o certificado de servidor LDAP como a
Tomcat-confiança.

Etapa 3. Reinicie Cisco Tomcat do CLI de cada nó (CUCM e IM/P) no conjunto. Adicionalmente,
para o conjunto CUCM, verifique que o serviço de Cisco DirSync no nó do editor está começado.

A fim reiniciar o serviço de Tomcat, você precisa de abrir uma sessão CLI para cada nó e de
executar o reinício Cisco Tomcat do serviço dos utils do comando, segundo as indicações da
imagem:



Navegue à utilidade unificada Cisco > às ferramentas > ao Control Center do editor CUCM -
caracterize serviços, verifique-os que serviço de Cisco DirSync está ativado e enfiado segundo as
indicações da imagem:

Configurar o diretório LDAP seguro

Etapa 1. Configurar o diretório LDAP CUCM para utilizar a conexão TLS LDAP ao AD na porta
636.

Navegue à administração > ao sistema > ao diretório LDAP CUCM
Datilografe o FQDN do server LDAP para a informação do servidor ldap
Especifique a porta LDAP de 636 e verifique a caixa para ver se há o uso TLS, segundo as
indicações da imagem:



 Etapa 2. A fim terminar a alteração de configuração aos LDAP, o clique executa a sincronização
completa agora, segundo as indicações da imagem:

Etapa 3. Navegue à administração > ao gerenciamento de usuário > ao utilizador final CUCM e
verifique que os utilizadores finais estam presente, segundo as indicações da imagem:

Etapa 4. Navegue à página do ccmuser (https:// < endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do cucm pub>/ccmuser) a fim verificar que o login de usuário é bem sucedido. 

A página do ccmuser para a versão 12.0.1 CUCM, segundo as indicações da imagem:



Login de usuário bem sucedido depois que as credenciais LDAP são incorporadas, segundo as
indicações da imagem:

Configurar a autenticação LDAP segura

Configurar a autenticação LDAP CUCM a fim utilizar a conexão TLS LDAP ao AD na porta 3269.

Navegue à administração > ao sistema > à autenticação LDAP CUCM
Datilografe o FQDN do server LDAP para a informação do servidor ldap
Especifique a porta LDAP de 3269 e verifique a caixa para ver se há o uso TLS, segundo as
indicações da imagem:



Nota: Se você tem clientes do jabber, recomenda-se usar a porta 3269 para a autenticação
LDAP, desde que o intervalo do jabber para o início de uma sessão pode ocorrer se uma
conexão segura ao servidor global catalog não é especificada.

Configurar conexões seguras ao AD para serviços UC

Se você precisa de fixar os serviços UC que utilizam o LDAP, configurar estes serviços UC para
utilizar a porta 636 ou 3269 com TLS.

Navegue à administração CUCM > ao gerenciamento de usuário > às configurações de usuário >
ao serviço UC
Encontre o serviço de diretório esses pontos ao diretório ativo
Datilografe o FQDN do server LDAP como o nome de host/endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT
Especifique a porta como 636 ou 3269 e protocolo TLS, como a mostra na imagem:

Nota: As máquinas cliente do jabber igualmente precisam de ter os Certificados da Tomcat-
confiança LDAP que foram instalados em CUCM instalado na loja da confiança do
gerenciamento certificado da máquina cliente do Jabber para permitir que o cliente do
Jabber estabeleça a conexão LDAP ao AD.



Verificar

Para verificar os LDAP reais certificate/certificate chain enviado do servidor ldap a CUCM para a
conexão TLS, exportam o certificado LDAP TLS de uma captura de pacote de informação CUCM.

Este link fornece a informação em como exportar um certifcate TLS de uma captura de pacote de
informação CUCM: 

Como exportar o certificado TLS da captura de pacote de informação CUCM

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.

Vídeo do procedimento da configuração

Este link fornece acess a um vídeo que ande com as configurações LDAP:

Fixe o vídeo do procedimento do diretório LDAP e da autenticação

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/215438-how-to-export-tls-certifcate-from-cucm-p.html
https://www.youtube.com/watch?v=atQuRZv7g2E&quot;%20target=&quot;_self

	Configurar CUCM para o diretório LDAP e a autenticação seguros com diretório ativo
	Índice
	Introdução
	Pré-requisitos
	Requisitos
	Componentes Utilizados

	Informações de Apoio
	Verifique e instale Certificados LDAP
	Configurar o diretório LDAP seguro
	Configurar a autenticação LDAP segura
	Configurar conexões seguras ao AD para serviços UC
	Verificar
	Troubleshooting
	Vídeo do procedimento da configuração


