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Introduction

A Bulk Administration Tool (BAT) é um aplicativo baseado na Web que permite executar
transações em massa. Por exemplo, você pode adicionar, atualizar ou excluir um grande número
de telefones, usuários e portas em um módulo de interface analógica Cisco Catalyst 6000 Foreign
Exchange Station (FXS) para o banco de dados do Cisco CallManager. O BAT também suporta a
inserção e exclusão de gateways e portas Cisco VG200. Onde anteriormente era uma operação
manual, o BAT ajuda a automatizar o processo e a obter operações de adição, atualização e
exclusão muito mais rápidas. A opção User Device Profiles (UDP) no BAT permite que você
adicione ou exclua grandes números de perfis de dispositivo de usuário.

Você pode usar o BAT para migrar perfis de dispositivo de usuário entre diferentes telefones IP.
Este documento discute como migrar os perfis de dispositivo criados para usuários que usam um
telefone IP para outro telefone IP.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Administração do Cisco CallManager●

Ferramenta de administração em massa●

Componentes Utilizados
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As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Cisco CallManager 4.x e posterior●

Bulk Administration Tool 5.0(1)●

Observação: para fins de ilustração, este documento discute a migração de UDPs de Telefone IP
Cisco 7960 para UDPs de Telefone IP Cisco 7970.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is
live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Migre UDPs do telefone IP da Cisco 7960 para UDPs do telefone
IP da Cisco 7970

Nesta seção, você recebe informações sobre como migrar UDPs do Telefone IP 7960 da Cisco
para UDPs do Telefone IP 7970 da Cisco. A migração não pode ser efetuada utilizando as etapas
normais da MTD. A única maneira de fazer isso é através destas etapas:

Exporte o UDP para o telefone IP Cisco 7960 para um arquivo e modifique o arquivo para
apontar para o telefone IP Cisco 7970.

1.

Insira o novo arquivo UDP para BAT com o Telefone IP 7970 da Cisco todos os detalhes.2.

Exporte os UDPs do telefone IP Cisco 7960 para um arquivo e modifique o arquivo
para apontar para o telefone IP Cisco 7970

Conclua estes passos para exportar os UDPs do telefone IP da Cisco 7960 para um arquivo e
modificar o arquivo para apontar para o telefone IP da Cisco 7970.

No BAT, escolha Configure > User Device Profiles. Na janela Opções de perfil do dispositivo
do usuário, selecione Exportar perfis do dispositivo do
usuário.

1.
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No campo Nome do arquivo de exportação, insira o nome do arquivo que deseja usar.2.
No campo Nome do formato do arquivo, escolha Todos os detalhes dos perfis de
dispositivos do usuário. Para exportar todos os atributos de linha, serviços e IDs de usuário
associados ao Cisco 7960 UDP, selecione o Modelo como Cisco 7960 e clique no botão de
opção Todos os detalhes.

3.

Clique em Exportar na parte superior da janela para exportar os registros de perfil do
dispositivo de usuário escolhidos. Uma mensagem informa aproximadamente quanto tempo
leva para exportar os registros no banco de dados do Cisco CallManager. Clique em OK
para continuar. BAT exibe uma Exportação concluída ou Falha na exportação na área
Status.

4.



O BAT salva o arquivo exportado em C:\BatFiles\Export\User Device Profiles\ on the
publisher server. Faça as alterações necessárias substituindo todas as referências ao 7960
pelo 7970. Você pode fazer isso manualmente no arquivo de texto ao pesquisar 7960, ou
copiar e colar a saída desse arquivo de texto no Microsoft Word e executar uma pesquisa e
substituir. Tenha cuidado para não modificar o formato ao colar suas modificações de volta
no arquivo de
texto.

5.

Salve o novo arquivo em C:\BatFiles\User Device Profiles.6.



Insira o novo arquivo UDP no BAT com os detalhes do telefone IP Cisco 7970

Conclua estes passos para inserir o novo arquivo no BAT selecionando Telefone IP da Cisco
7970 Todos os detalhes.

Em BAT, escolha Configurar > Perfis de Dispositivo de Usuário> Inserir Perfis de Dispositivo
de Usuário. Nesta janela, selecione Etapa 4: Insira Perfis de dispositivo do usuário e clique
em
Avançar.

1.

No campo Nome do arquivo, escolha o novo arquivo (neste exemplo, 7960_new.txt ).
Escolha a opção Inserir Todos os detalhes e selecione o Modelo Cisco 7970.

2.

Clique em Insert. Uma mensagem informa o tempo aproximado necessário para inserir os
registros no banco de dados do Cisco CallManager. Clique em OK para
continuar.

3.



Certifique-se de que a migração não tenha erros. Clique em Exibir arquivo de log mais
recente.

4.



Deve haver 0 falha no resumo do
resultado.



   

Informações Relacionadas

Trabalhando com o Utilitário de exportação●

Trabalhando com perfis de dispositivo do usuário●

Suporte à Tecnologia de Voz●

Suporte aos produtos de Voz e Comunicações Unificadas●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●
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