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Introduction

Após uma atualização para o Cisco Unified Web Interaction Manager 4.2.5(5), a senha do banco
de dados para a atualização do banco de dados não pode ser criptografada.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda ter conhecimento deste tópico:

Instalando o Cisco Unified Web e o Gerenciador de interação de e-mail●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Unified Web and E-Mail Interaction
Manager versão 4.2(5).

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.

//www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/cisco_interaction_manager/cim_42/installation/guide/cisco_im_cce_installationguide.pdf
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

Problema

Depois de atualizar do Cisco Unified Web and E-Mail Interaction Manager versão 4.2.4 para 4.2.5,
o formato de criptografia de senha está sempre incorreto. Esse problema ocorre porque as
classes de utilitário de criptografia/descriptografia usadas são versões anteriores.

Esse problema é um bug documentado: ID de bug Cisco CSCsw37609 (somente clientes
registrados) .

Solução

A criptografia da senha na página 74 das notas de versão 4.2.5 está incorreta. Por exemplo, para
o eGActiveDB, a senha deve ser este formato: C2AC5240C2A6C399C2B8C39FC2AC4943. No entanto, a
criptografia está chegando como *********** Cadeia criptografada ->
3644334433339364333393643334132433 33841433 3393343241394332393 .

Para resolver esse problema, você precisa usar a versão mais recente das classes de utilitário de
criptografia/descriptografia.

Esse problema é corrigido no Cisco Unified Web and E-Mail Interaction Manager versão 4.2(5a).
Para corrigir esse problema, faça o download do 4.2(5a) de Downloads da Cisco (somente
clientes registrados).

Informações Relacionadas

Suporte à Tecnologia de Voz●

Suporte aos produtos de Voz e Comunicações Unificadas●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsw37609
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/support/downloads/go/Model.x?mdfid=280970910&mdfLevel=Software%20Family&treeName=Voice%20and%20Unified%20Communications&modelName=Cisco%20Unified%20E-Mail%20Interaction%20Manager&treeMdfId=278875240
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/web/psa/technologies/index.html?c=268436015&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/web/psa/products/index.html?c=278875240&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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