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Introdução
Este documento descreve os problemas que puderam ocorrer quando o Jabber conecta à
conexão de unidade. O Jabber tem a capacidade de conectar à conexão de unidade e para que
os usuários sejam notificados de mensagens novas e de verificar mensagens.

Pré-requisitos
Requisitos
Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:
Liberação 10.0.1 da conexão de unidade
Liberação 9.1.x da conexão de unidade
Liberação 8.6.2 da conexão de unidade
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.
●

●

●

Problema
Quando você executa o Jabber em Windows, Jabber relatórios uma edição com não poder
verificar mensagens através da relação do Jabber. Se você reinicia o Jabber, a seguir você está
notificado das mensagens e pode verificar mensagens para ver se há aproximadamente 24 horas.
Após 24 horas, você é notificado já não das mensagens. Se você reinicia o Jabber outra vez, o
aplicativo trabalha com sucesso por um dia adicional mas não trabalha corretamente em seguida
esse dia.

Solução
Reinicie o Jabber quando a notificação não trabalha. Este é um problema com conexão de
unidade. A edição é endereçada agora por um defeito da conexão de unidade. Veja a
identificação de bug Cisco CSCuo46274.
Você pôde precisar de abrir um caso de TAC para obter um Special da engenharia (ES) para sua
versão até que tal tempo uma atualização do serviço esteja liberado que contivesse este reparo.
Se você conhece o defeito quando você abre o caso, este deve expedir o tempo onde o toma
para receber os verões fixa.

Era este documento útil? Sim nenhum
Obrigado para seu feedback.
Abra um caso de suporte (exige um contrato de serviço Cisco.)

Cisco relacionado apoia discussões da comunidade

Cisco apoia a comunidade é um fórum para que você faça e responda a perguntas, sugestões da
parte, e colabora com seus pares.
Refira convenções dos dicas técnicas da Cisco para obter informações sobre das convenções
usadas neste documento.
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