Envie a Mensagem e dados do protocolo da
presença (XMPP) a um IM e server elásticos
crus da presença sem usar o Jabber
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Introdução
Este documento descreve o procedimento usado para enviar dados crus XMPP a Cisco IM e à
presença ou ao mensageiro do WebEx de Cisco sem um cliente do Jabber de Cisco.

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
●

●

●

●

Cisco Jabber para Windows
Cisco IM e presença
Mensageiro do WebEx de Cisco
Margem de benefício elástico Languge (XML)

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:
Cisco IM e presença
Mensageiro do WebEx de Cisco
Gajim
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

Gajim é um cliente da terceira XMPP que possa ser usado com o server de Cisco IM e da
presença.

Transfira e configurar Gajim
Etapa 1. Transfira o cliente de Gajim.
Etapa 2. Configurar Gajim adicionando credenciais da conta para um usuário que seja atribuído a
um server de Cisco IM e da presença.

Etapa 3. Selecione a aba da conexão e adicionar o server do hostname de um IM e da presença.

Mude
Nota: Você pode encontrar o server atual da presença no Jabber de Cisco sob o status de
conexão da ajuda > da mostra.

Nota: Para Gajim, use sempre a porta 5222.
Etapa 4. Uma vez que você é conectado, abra o console XMPP das ações > avançado > para a
conta (seu hostname da presença) > console da mostra XML.

Etapa 5. Escolha um usuário do Jabber da lista de contato do Jabber de Cisco e comece um
bate-papo das ações > do bate-papo do começo… > e datilografe então o username do Jabber.

Etapa 6. Envie uma mensagem IM usando o indicador IM.
Etapa 7. Copie o código XML do <message> da seção do tráfego do Jabber do console XML.
Etapa 8. Cole o código XML do <message> na seção de entrada XML e faça todas as alterações
desejadas.
Etapa 9. Seleto envie para enviar a mensagem XMMP ao server com as alterações.

Nota: Gajim esconde o indicador IM principal. Para restaurar a janela principal, clicar com o
botão direito no ícone de Gajim da barra de tarefas e selecionar a lista da mostra

Informações Relacionadas
●

●
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