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Introdução

Este documento descreve como a migração maioria de contas unificadas da Mensagem (UM) da
troca ao escritório 365 acontece no Cisco Unity Connection (CUC).

Como você volume migra a conta UM dos usuários da troca ao
escritório 365 em CUC?

Quando você tiver contas múltiplas UM na conexão de unidade e as gostaria de migrar a conta
UM dos usuários de um a outro. O volume edita a ferramenta não ajuda porque você não pode
diretamente migrar contas UM através do volume edita a ferramenta.

Este procedimento descreve como aumentar migra a conta UM da troca dos usuários ao
escritório 365. O mesmo procedimento pode ser usado para migrar entre todas as duas contas
UM.

Etapa 1. A fim exportar uma lista de todos os usuários que têm uma conta UM em um arquivo
CSV, navegue às ferramentas > à ferramenta de administração de grande escala e então sob a
exportação seleta da verificação da operação, e sob contas unificadas da Mensagem do tipo de
objeto verificação seleta, segundo as indicações da imagem.

O arquivo CSV exportado é mostrado na imagem:



Etapa 2. Do arquivo CSV acima, assegure-se de que contenha somente aqueles usuários cuja a
conta UM precisa de ser migrada da troca ao escritório 365. Por exemplo, do arquivo CSV
exportado, o primeiro teste de usuário já está usando o escritório 365, remove consequentemente
este do arquivo CSV.

Etapa 3. Use acima do arquivo CSV para suprimir da conta existente UM dos usuários Exchange-
2010 pela ferramenta de administração de grande escala.

Navegue às ferramentas > à ferramenta de administração de grande escala e sob a supressão
seleta da verificação da operação, e então sob contas unificadas da Mensagem do tipo de objeto
verificação seleta. Após isto, consulte o arquivo CSV acima (que contém somente aqueles
usuários, cuja necessidade da conta UM de ser suprimido) e clique sobre Submit, segundo as
indicações da imagem:

Se as contas UM de todos os usuários são suprimidas com sucesso, você deve obter uma
notificação:

“Ferramenta de administração de grande escala terminada. Número de sucessos: 4, número de
falhas: 0"

Etapa 4. Agora você necessidade de criar o UM esclarece o escritório 365. Abra o arquivo CSV
acima e faça estas mudanças:

Rebatize a?a coluna ServiceDisplayName com o nome de conta de serviço UM criado para o
escritório 365.

●



Deixe a ó placa de OptionalServiceAccountID da coluna.●

Etapa 5. Crie a conta UM do escritório 365 dos usuários que usam-se acima do arquivo CSV.

Navegue às ferramentas > à ferramenta de administração de grande escala e a verificação cria
sob a operação seleta, e seleciona então contas unificadas da Mensagem sob o tipo de objeto
seleto, segundo as indicações da imagem. Consulte agora o arquivo CSV acima.

Se as contas UM de todos os usuários são criadas com sucesso, você deve obter uma notificação
como este:

“Ferramenta de administração de grande escala terminada. Número de sucessos: 4, número de
falhas: 0"

Etapa 6. Verifique se a conta UM dos usuários é criada com sucesso.


	Como você volume migra contas UM da troca ao escritório 365 em CUC?
	Índice
	Introdução
	Como você volume migra a conta UM dos usuários da troca ao escritório 365 em CUC?


