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Introdução

Este original descreve como executar uma migração entre o conjunto do gerente de duas
comunicações unificadas de Cisco (CUCM) com o desenvolvimento principal da Colaboração
(PCD).

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

Liberação 10.0 e 10.5 CUCM●

Liberação 10.5 PCD●

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.

Informações de Apoio

Cisco PCD é um pedido da migração/elevação para aplicativos de comunicações unificadas.



Usando PCD, você pode promover a versão de aplicativos de comunicações unificadas existentes
ou você pode migrar o conjunto completo a um conjunto novo de mesmo ou de versão diferente.
Este original descreve os procedimentos da migração a CUCM 10.5 da versão 10.0 onde o
conjunto velho e novo estava na plataforma do sistema de Unified Computing (UCS).

Para detalhes em versões suportadas, lista de verificação da compatibilidade, licenciar e o outro
da PRE-migração, refere a relação: Migração à liberação do gerente das comunicações
unificadas de Cisco 10.5(1) usando o desenvolvimento principal da Colaboração

Configurar

Construa os grânulos de destino

Construa os grânulos de destino usando o molde aberto correto do arquivo da virtualização
(ÓVULOS) para a versão específica do CUCM. O arquivo dos ÓVULOS podia ser transferido do
cisco.com

1. Distribua os ÓVULOS do cliente de Vsphere segundo as indicações desta imagem.

http://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/voice_ip_comm/cucm/ucmapMigrate/10_5_1/CUCM_BK_M24251C0_00_migrate-procedure-for-cucm_1051/CUCM_BK_M24251C0_00_migrate-procedure-for-cucm_1051_chapter_00.html
http://www.cisco.com/c/pt_br/td/docs/voice_ip_comm/cucm/ucmapMigrate/10_5_1/CUCM_BK_M24251C0_00_migrate-procedure-for-cucm_1051/CUCM_BK_M24251C0_00_migrate-procedure-for-cucm_1051_chapter_00.html




2. Especifique um nome para a máquina virtual dos grânulos de destino.



 3. Selecione o datastore apropriado para as mídias de armazenamento.



4. Verifique os detalhes dos ÓVULOS e clique o botão Finish Button.



Descubra o conjunto

1. Entre ao GUI da ferramenta PCD.



2. Uma vez que você é entrado, navegue para inventariar > conjuntos e para clicar então
descubra o conjunto.

3. Forneça os detalhes do conjunto existente e clique o botão Next Button.



A descoberta pôde tomar alguns minutos para terminar e esta imagem é considerada durante
essa fase.

4. O estado do contato mostraria como bem sucedido uma vez que o conjunto existente é
descoberto e o mesmos estariam indicados sob nós de cluster. Clique o botão Next Button a fim
navegar à página da atribuição do papel do conjunto.



5. Navegue para atribuir a página das funções e para selecionar as funções apropriadas para o
conjunto do host.



Defina o conjunto da migração

1. Uma vez que o conjunto é descoberto com sucesso, clique o botão dos grânulos de destino da
migração da definição para especificar grânulos de destino.

2. Incorpore os detalhes do conjunto velho e novo.

Uma mensagem no vermelho está considerada, segundo as indicações da imagem, quando os
nós de destino não são especificados.

3. Clique o botão Node Button dos grânulos de destino da atribuição para continuar com a
atribuição do nó de destino segundo as indicações desta imagem.



4. Selecione as configurações de rede que do nó de origem do uso a opção sob a rede deixa cair
para baixo o menu para manter os ajustes da rede existente e para selecionar a máquina virtual
do destino onde o conjunto novo é distribuído.



 5. Defina detalhes apropriados do server do Network Time Protocol (NTP) aqui segundo as
indicações desta imagem.

6. Configurar os ajustes do Domain Name Server (DNS) aqui segundo as indicações desta
imagem.



7. Transfira arquivos pela rede a imagem inicializável ISO ao server seguro FTP (SFTP). Alcance
o server PCD através de um cliente SFTP que usa seu IP address e opte pelo [your default
administrator password] das credenciais adminsftp/.

Uma vez que entrado, navegue ao diretório de Fresh_install para transferir arquivos pela rede a
imagem iso.

Inicie a migração

1. Para iniciar a tarefa da migração, para navegar para encarregar-se > migre e clique o botão de
tarefa da migração adicionar.



2. Especifique os detalhes da fonte e dos grânulos de destino.

3. Escolha os media inicializáveis transferidos arquivos pela rede ao dobrador de /fresh_install do
server SFTP.



4. Selecione as horas inicial para a migração.

Aqui você tem a opção para alterar a ação especificada na lista de tarefas do padrão.



5. Reveja os ajustes da migração e clique o botão Finish Button.



Verificar

Aqui você pode verificar o estado e os detalhes de migração.

1. Clique sobre o log da vista para obter uns detalhes mais adicionais no estado da migração.





Troubleshooting

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