
Aproveitando as Vantagens do 
Suporte a Active Directory no 
GroupWise 2014

A flexibilidade e a interoperabilidade sempre foram as 
marcas registradas da nossa empresa. É por isso que 
não deve ser surpresa que o Micro Focus® GroupWise® 
2014 agrega suporte ao Microsoft Active Directory. Ele 
ainda permite que os usuários do Active Directory, do 
Micro Focus eDirectory™ ou até mesmo de nenhum 
diretório coexistam na mesma agência postal. Isso o 
torna ideal para organizações que tenham passado 
por uma fusão e tenham informações de usuários 
armazenadas no eDirectory e no Active Directory.  
Ele também simplifica a vida daqueles que valorizam 
a produtividade, a segurança e a boa relação custo-
benefício proporcionadas pelo GroupWise, mas 
desejam migrar ou consolidar seu ambiente no Active 
Directory. Este documento apresenta a percepção 
técnica e descreve as etapas simples necessárias 
para aproveitar as vantagens do novo suporte a Active 
Directory oferecido pelo GroupWise.
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Visão Geral Técnica
Um atributo de design principal que permite 
essa simplicidade  é o fato de que não são 
necessárias modificações no esquema de 
modo a implementar o GroupWise no Active 
Directory. Para tal, o GroupWise não mais 
grava nenhuma informação específica do 
GroupWise de volta no diretório, exceto os en-
dereços de e-mail. Além disso, toda sincroniza-
ção de diretório ocorre via acesso Lightweight 
Directory Access Protocol (LDAP).

Os componentes arquitetônicos do GroupWise 
responsáveis pela sincronização de usuários 
do Active Directory são essencialmente os 
mesmos necessários para sincronizar usuá-
rios do eDirectory:

 Agente de Transferência de 
Mensagens (MTA) – O MTA realiza a 
sincronização de usuário para manter 
o GroupWise e o Active Directory 
atualizados. A maioria das modificações 
que permitem o suporte do Active 
Directory ocorreu no MTA. Essas 
modificações foram projetadas para 
garantir que o esquema e a configuração 
do Active Directory se comuniquem com 
precisão com o GroupWise. 

 Agente Postal (POA) – O POA realiza 
a autenticação LDAP para GroupWise e 
não precisou de nenhuma modificação em 
termos de suporte a Active Directory.

 Serviço de Administração – O serviço 
de administração responsável por 
configurar o diretório foi aprimorado para 
facilitar a importação de usuários e a 
reassociação de usuários do GroupWise 
baseados em eDirectory aos usuários 
baseados em Active Directory.

 Plug-in do MMC  – Para facilitar o 
gerenciamento dos usuários do Active 
Directory no GroupWise, o plug-in do 
MMC pode ser instalado no Console de 
Gerenciamento Microsoft. Isso permite 
criar usuários no Active Directory e atribuir 
facilmente esses novos usuários a uma 
agência postal do GroupWise usando o 
assistente de criação do usuário do MMC.

Um requisito adicional do suporte ao Active 
Directory no GroupWise envolve a autentica-
ção SSL. Você precisará configurar e permitir 
um certificado SSL para ativar a conexão se-
gura entre o GroupWise e o Active Directory.

Como Implementar o Suporte ao 
Active Directory no GroupWise
A implementação do suporte ao Active Direc-
tory no GroupWise pode ser dividida nas se-
guintes categorias:

 Práticas recomendadas para Implementar 
o Suporte ao Active Directory

 Configurando a Conexão entre GroupWise 
e Active Directory

 Importando os Usuários do Active 
Directory no GroupWise (Cenário 
de Fusão) ou Migrando Usuários do 
GroupWise do eDirectory para o Active 
Directory (Cenário de Consolidação de 
Diretório)

 Verificando a Implementação 
Bem-sucedida

 Ativando LDAP sobre SSL

Práticas Recomendadas para 
Implementar o Suporte ao Active 
Directory
Se você estiver migrando os usuários do 
eDirectory do seu ambiente GroupWise para 
o Active Directory ou adicionando usuários 
existentes do Active Directory ao GroupWise, 
antes de tentar essas migrações, é essencial 
garantir que os seus sistemas existentes es-
tejam funcionando corretamente. Verifique se 
implementou com êxito o GroupWise 2014, se 
aplicou as atualizações mais recentes e con-
firmou se o sistema está em uma condição 
estável. Seus ambientes eDirectory e Active 
Directory precisam ser estáveis também. Fazer 
uma alteração de diretório não resolverá ne-
nhum problema de diretório que você já tenha. 
Pelo contrário, provavelmente complicará as 
coisas.

Percepção e Orientação para 
Permitir Suporte do Active 
Directory no GroupWise
Uma das principais metas de design do novo suporte ao Active Directory no GroupWise foi facilitar 
a implementação. Como resultado, as etapas para migrar do Micro Focus eDirectory para o Active 
Directory são simples e diretas.
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Configurando a Conexão entre o 
GroupWise e o Active Directory
As etapas para implementar o suporte ao 
Active Directory variam dependendo do seu 
ambiente em particular. Mas independente-
mente do cenário, a primeira etapa será criar 
uma conexão entre o GroupWise e o Active 
Directory executando as seguintes etapas de 
configuração iniciais:

1. Enquanto estiver conectando ao Console 
de Administração do GroupWise do 
domínio principal, navegue até Sistema e 
depois para Servidores LDAP.

2. Selecione a opção Novo Diretório.

3. Defina o Tipo como Diretório Ativo.

4. Insira as informações apropriadas do 
servidor Active Directory, incluindo o nome, 
o endereço IP, a porta, o usuário LDAP, a 
senha de usuário LDAP, o Nome Distinto 
(DN) base e o domínio de sincronização:

 a.  O usuário LDAP será um Nome Distinto 
qualificado ou o nome da conta principal 
do servidor Active Directory.

 b.   Para impedir a pesquisa recursiva por 
meio da floresta Active Directory, o DN 
base deve ser definido para incluir pelo 
menos os componentes de domínio do 
servidor Active Directory.

5. Se estiver usando SSL, você precisará 
também fornecer as informações de 
certificado SSL do servidor Active 
Directory. (Consulte a seção Ativando 
LDAP sobre SSL deste documento.)

6. Marque Ativar Sincronização e clique em 
OK.

Importando Usuários do 
Active Directory no GroupWise 
ou Migrando Usuários do 
GroupWise do eDirectory para o 
Active Directory
As etapas restantes para implementar o su-
porte ao Active Directory no GroupWise são 
diferentes, dependendo de você estar introdu-
zindo ou não os usuários do Active Directory 
existentes em um ambiente GroupWise pela 
primeira vez ou se você estiver migrando os 
usuários existentes do GroupWise do eDirec-
tory para o Active Directory. O primeiro cená-
rio geralmente ocorre devido a uma fusão e 
requer uma operação de importação simples 
para levar os usuários do Active Directory ao 
GroupWise. O segundo cenário geralmente 
ocorre devido a um esforço de consolidação 
de diretório e requer que os usuários do eDi-
rectory sejam criados novamente no Active 
Directory e reassociados no GroupWise para 
refletir o novo ambiente de diretório deles. 

Cenário de Fusão – Importando Usuários 
do Active Directory no GroupWise
Para importar os usuários existentes do Active 
Directory no GroupWise, proceda da seguinte 
forma:

1. No menu Sistema no Console de 
Administração do GroupWise, selecione 
Importação de Usuário.

2. Selecione o diretório do qual está 
importando e selecione a agência postal 
do GroupWise à qual deseja importar seus 
usuários do Active Directory.

3. Insira as informações de contexto 
apropriadas para seu diretório e a ação de 
importação.

4. Insira todas as opções de filtro LDAP 
desejadas e marque as opções de 
pesquisa apropriadas.

5. Selecione Visualização para revisar a lista 
de usuários a serem importados e faça 
modificações na lista conforme necessário, 
tal como excluir manualmente os usuários 
da operação de importação.

6. Clique em Importar Usuários para realizar 
a importação de seus usuários do Active 
Directory.  
Observação: se quiser distribuir os 
usuários de diretório a várias agências 
postais, você precisará executar a 
importação uma vez para cada agência 
postal. Você pode usar o contexto LDAP 
ou a opção de filtro de pesquisa para 

Figura 1. A conexão do GroupWise com um novo 
diretório pode ser feita facilmente via Console de 
Administração do GroupWise.

Figura 2. Os usuários existentes do Active Directory 
podem ser importados para o GroupWise por meio de 
algumas etapas simples
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inserir um subconjunto de usuários do 
Active Directory em uma determinada 
agência postal.

Além disso, como a autenticação LDAP não 
está ativada por padrão nas agências postais 
do GroupWise, após a importação dos usuários 
do Active Directory em uma nova agência pos-
tal do GroupWise, você precisará fazer o se-
guinte para configurar a autenticação LDAP:

1. No Console de Administração do 
GroupWise, visualize os detalhes da 
agência postal do GroupWise de seus 
usuários do Active Directory.

2. Navegue até a guia Segurança.

3. Ative a autenticação LDAP.

Cenário de Consolidação de Diretório – 
Migrando Usuários do eDirectory para o 
Active Directory
Um cenário de consolidação de diretório pode 
envolver a migração de usuários existentes do 
eDirectory para o Active Directory. Esse tipo de 
migração requer que você recrie esses usuá-
rios no Active Directory, certificando-se de que 
todos os objetos de usuário dos usuários do 
GroupWise existam no Active Directory antes 
de alterar do eDirectory para o Active Directory 
no GroupWise. 

As etapas para a criação dos objetos de usu-
ário do Active Directory estão além do escopo 
deste documento. Contudo, para que uma mu-
dança ocorra com êxito, é crucial que o valor 
armazenado em sAMAccountName (nome de 
logon da conta/objeto de usuário) que você 
estabelece no Active Directory para os usu-
ários individuais corresponda exatamente ao 
seu valor de uniqueID (UID) correspondente 
no eDirectory. 

Certificar-se de que os nomes de conta de 
usuário correspondam precisamente permite 
que você forme de maneira perfeita e exata as 
novas associações entre os usuários do Active 
Directory e o GroupWise. Por exemplo, se o 
usuário Joe Johnson tiver um UID de eDirec-
tory como joe_johnson e o sAMAccountName 
correspondente no Active Directory for joe_jo-
hnson, quando você realizar a tarefa de reas-
sociação em massa no GroupWise, ele poderá  
 
 

reconhecer e combinar os objetos de usuá 
rio e automaticamente enviar a associação 
do GroupWise do eDirectory para o Active 
Directory. Todos os usuários que não tiverem 
UID e sAMAccountName(s) correspondentes 
precisarão ser reassociados manualmente. 

Quando você tiver os usuários corretamente 
configurados no Active Directory, a configura-
ção do GroupWise a ser associada aos objetos 
de usuário do Active Directory em vez de aos 
objetos de usuário no eDirectory envolverá as 
seguintes etapas:

1. No menu Sistema no Console de 
Administração do GroupWise, navegue até 
Associações de Diretório.

2. Nas opções de lista suspensa Diretório na 
caixa de diálogo Associações de Diretório, 
escolha o servidor Active Directory e o 
contexto que contêm os usuários que 
precisa ser reassociados ao GroupWise.

3. Insira todas as opções de filtro LDAP 
desejadas e marque as opções de 
pesquisa apropriadas.

4. Certifique-se de marcar a opção Substituir 
associação existente. O comportamento 
padrão no GroupWise é fazer 
correspondência apenas aos usuários 
não associados. Portanto, a menos que 
a opção Substituir associação existente 
esteja marcada, os usuários anteriormente 
associados ao eDirectory permanecerão  
 

associados ao eDirectory em vez de serem 
reassociados ao Active Directory.

5. Selecione Visualização para revisar a lista 
dos usuários a serem reassociados e fazer 
quaisquer modificações necessárias na 
lista.

 a.  Observação: como prática 
recomendada, recomenda-se reassociar 
um ou dois usuários de teste antes 
de reassociar todos os usuários da 
sua organização. Você pode usar o 
menu Visualização para filtrar todos 
os usuários, exceto os usuários de 
teste. Quando os usuários de teste 
tiverem sido reassociados seguindo 
as etapas restantes desta seção, 
execute as etapas da seção Verificando 
a Implementação Bem-sucedida para 
garantir que o processo tenha sido 
concluído com êxito. Se os usuários de 
teste forem reassociados corretamente, 
retorne às etapas desta seção para 
reassociar todos os usuários restantes.

6. Clique em Associar.

Verificando a Implementação 
Bem-sucedida
Independentemente de você estar ou não 
importando os usuários existentes do Active 
Directory no GroupWise, migrando usuários 
do eDirectory para o Active Directory ou uma 
combinação de ambos, será necessário verifi-
car o sucesso dessas operações. A verificação 
de uma implementação bem-sucedida do su-
porte ao Active Directory no GroupWise 2014 
pode ser dividida em três áreas principais: 

  I.  Verificando a associação bem-sucedida 
dos usuários do Active Directory ao 
GroupWise

 II. Verificando a autenticação bem-sucedida

III. Verificando a migração do usuário completa

I – Verificando a Associação Bem-
sucedida dos Usuários do Active 
Directory com o GroupWise
Para verificar se o Active Directory sincroniza 
corretamente com o GroupWise, execute o 
seguinte teste de sincronização:

1. No Active Directory, verifique se os 
endereços de e-mail do GroupWise dos 
usuários foram publicados corretamente 
no Active Directory.

Figura 3. Quando os objetos de usuário tiverem sido 
criados no Active Directory, você deverá alterar a 
associação de diretório no GroupWise.
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2. Modifique o número de telefone de um 
usuário no Active Directory.

3. No Console de Administração do 
GroupWise, conecte-se ao MTA do 
domínio responsável por sincronizar os 
objetos de diretório.

4. Certifique-se de que um nome de usuário 
e uma senha HTTP sejam definidos.

5. Clique em Iniciar Console da Web do 
MTA e insira o nome de usuário e a senha 
apropriados quando solicitado.

6. Na guia Configuração, selecione, 
Sincronização de usuário de diretório.

7. Marque o botão Realizar Sincronização de 
Diretório do GroupWise Agora e clique em 
Enviar.

8. Para verificar se o número de telefone 
do usuário foi aplicado corretamente ao 
objeto de usuário no GroupWise, proceda 
da seguinte forma:

 a.  Navegue até o arquivo de log mais 
recente e procure eventos de 
sincronização de diretório. Você 
conseguirá identificá-los como 
um cluster de entradas de log 
que começam com algo do tipo 
“Sincronizando o Diretório XXX”. As 
entradas mostrarão todos os usuários 
verificados ou atualizados pelo processo 
de sincronização. 

 b.    Faça login no Console de 
Administração do GroupWise e verifique 
se os detalhes do usuário, como 
número de telefone, foram atualizados 
nele também.

II – Verificando a Autenticação 
Bem-sucedida
Para garantir que os usuários recém-asso-
ciados novamente possam fazer login no 
GroupWise usando a autenticação LDAP, pro-
ceda da seguinte forma:

1. Inicie o cliente GroupWise e utilize um 
dos usuários do Active Directory para 
tentar fazer login na agência postal do 
GroupWise usando a autenticação LDAP.

2. Verifique se o usuário é autenticado 
corretamente para o GroupWise e pode 
acessar o e-mail.

III – Verificando a Migração do Usuário 
Completa
Você pode usar o recurso de pesquisa de lista 
de usuários no Console de Administração do 
GroupWise para determinar se todos os usuá-
rios foram realmente associados ao ambiente 
do Active Directory e confirmar se você não 
tem nenhum usuário restante do eDirectory 
associado ao GroupWise. Para realizar essa 
verificação, clique em Usuários na coluna es-
querda e insira uma expressão de pesquisa 
que procure todos os usuários associados 
a um diretório diferente do servidor Active 
Directory. A expressão de pesquisa pode ser 
similar à seguinte:

   directory = null or directory != 
MyActiveDirectory

Essa pesquisa retornará a lista de usuários que 
não têm nenhuma associação de diretório ou 
têm uma associação de diretório diferente do 
Active Directory identificado na expressão de 
pesquisa. Se desejado, você poderá pesqui-
sar apenas usuários não associados ou ape-
nas usuários não-Active Directory executando 
somente metade da expressão de pesquisa 
acima, incluindo o parâmetro definido antes 
ou depois do “or”.

Alguns usuários não associados que apare-
cem na lista de pequisa retornada podem ser 
usuários órfãos que não mais pertencem à 
sua organização; por isso, você não criou ob-
jetos de usuário para eles no Active Directory. 
Nesses casos, você pode desativar as contas 
GroupWise deles. Seus resultados da pequisa 
podem também incluir os usuários cujos UIDs 
do eDirectory não tenham correspondido ao(s) 
seu(s) sAMAccountName(s) corresponden-
tes no Active Directory. Como resultado, eles 
não foram automaticamente associados ao 
GroupWise. Para associar manualmente esses 
usuários do Active Directory ao GroupWise, 
proceda da seguinte forma:

1. No Console de Administração do 
GroupWise, navegue até os detalhes de 
usuário referentes a cada usuário do 
GroupWise.

2. Selecione Associar Item sob a opção de 
menu Mais.

3. Procure, no servidor Active Directory, 
o objeto de usuário correspondente e 
vincule o usuário do GroupWise a esse 
objeto de usuário do Active Directory. 

Quando tiver certeza de que associou com 
êxito todos os seus usuários do GroupWise 
ao Active Directory, você poderá optar por 
excluir o objeto de diretório do eDirectory no 
GroupWise se desejado. Contudo, será pre-
ciso ter cautela se você estiver considerando 
a desativação do servidor eDirectory quando 
a migração estiver concluída. Se você estiver 
usando outros serviços Micro Focus, eles po-
derão depender das informações do usuário 
armazenadas no eDirectory. Você pode até 
mesmo ter serviços de terceiros ou desen-
volvidos internamente que aproveitem o seu 
servidor eDirectory. Certifique-se de que ne-
nhum outro serviço ou aplicativo usado na sua 
organização dependa do eDirectory antes de 
considerar a sua desativação.

Ativando LDAP sobre SSL
O GroupWise conecta-se ao Active Directory 
via LDAP. Por padrão, o LDAP se comunica 
de uma forma insegura. Isso significa que, a 
menos que você proteja suas comunicações 
do Active Directory, as credenciais de usuário 
do GroupWise serão transmitidas em tempo 
real em texto simples.

Para proteger suas comunicações LDAP entre 
o GroupWise e o Active Directory, você poderá 
usar Secure Sockets Layer (SSL) / Transport 
Layer Security (TLS) instalando um certificado 
formatado corretamente a partir de uma auto-
ridade de certificação (CA) Microsoft ou um 
CA de terceiros.

Ao configurar um certificado-raiz confiável 
em um ambiente Active Directory usando o 
CA Microsoft, recomenda-se sempre seguir 
as Práticas Recomendadas publicadas pela 
Microsoft. Você deverá consultar seu adminis-
trador de Active Directory para saber se deve 
ou não ativar SSL LDAP ou exportar o certi-
ficado SSL do seu ambiente de produção. A 
Microsoft oferece vários recursos sobre como 
ativar LDAP sobre SSL, como o recurso on-line 
encontrado em: social.technet.microsoft.
com/wiki/contents/articles/2980.ldap-
-over-ssl-ldaps-certificate.aspx

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/2980.ldap-over-ssl-ldaps-certificate.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/2980.ldap-over-ssl-ldaps-certificate.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/2980.ldap-over-ssl-ldaps-certificate.aspx
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Embora não seja uma boa prática recomen-
dada para os ambientes de produção, você 
pode usar o seguinte procedimento para se 
familiarizar com o processo de criação e con-
figuração de um certificado em um ambiente 
de laboratório. 

 1.  No Assistente Adicionar Funções e 
Recursos no Console de Gerenciamento 
Microsoft (MMC), instale uma Função de 
Serviço de Certificado do AD em um de 
seus Controladores de Domínio do AD. 

  a.  Observação: a instalação de uma 
Função de Serviço de Certificado do 
Active Directory em um Controlador 
de Domínio do Active Directory é 
uma prática que a Microsoft não 
recomenda. Contudo, em um ambiente 
de laboratório com uma única 
floresta do Active Directory com um 
controlador de domínio, é uma forma 
conveniente de criar e configurar um 
certificado.

 2.  Realce Funções de Servidor e selecione 
Serviços de Certificado do Active 
Directory em Funções e, em seguida, 
clique em Avançar.

 3.  Quando solicitado a adicionar os 
recursos necessários para os Serviços de 
Certificado do Active Directory, marque 
Incluir ferramentas de gerenciamento e 
clique em Adicionar Recursos.

 4.  Aceite os padrões nas etapas 
subsequentes até a tela Selecionar 
serviços de função ser apresentada. 
Marque a opção Autoridade de 
Certificação e clique em Próximo para 
instalar a função. Outras opções poderão 
ser instaladas se desejado, mas não são 
necessárias.

 5.  Após as instalações de função, configure 
os serviços de certificado clicando 
na opção Configurar Serviços Active 
Directory em…

 6.  Na tela Credenciais da Configuração AD 
CS, verifique se as credenciais corretas 
estão listadas e clique em Avançar.

  a.   Observação: o usuário precisa ser um 
administrador de domínio.

 7.  Na tela Tipo de Configuração, selecione 
Autoridade de Certificação como a 
função a ser configurada e selecione 
CA Empresarial como o tipo. Usar o tipo 
de CA Empresarial configurará o serviço 
LDAP para usar SSL sem a necessidade 
de nenhuma etapa adicional.

  a.   Observação: em geral, você seleciona 
um CA Raiz em seguida, mas, se já 
tiver um CA configurado, você não 
necessariamente precisará instalar um 
novo.

 8.  Para as etapas restantes no assistente, 
você pode selecionar as configurações 
padrão. Quando a configuração terminar, 
você precisará reiniciar o servidor.

 9.  Após a reinicialização do servidor, você 
precisará exportar o certificado, para 
que possa ser usado com o GroupWise. 
No MMC, selecione Adicionar/Remover 
Snapin no menu Arquivo e selecione 
Certificados.

10.   Nas telas subsequentes, selecione Conta 
do Computador e depois selecione 
Computador Local.

11.  Na pasta Raiz do Console, expanda 
as pastas para o caminho Certificados 
(Computador Local)\Personal\
Certificates) e clique com o botão direito 
do mouse no certificado emitido para o 
servidor local (não o certificado de CA).

12.  Selecione Exportar, em Todas as Tarefas 
e clique em Avançar.

13.   Clique em Avançar novamente até 
aparecer a caixa de diálogo Exportar 
Chave Privada. Marque a opção Não, não 
exportar a chave particular e clique em 
Próximo.

14.  Para o Formato do Arquivo de 
Exportação, marque Binário codificado 
DER X.509 (.CER) e clique em Avançar.

16.   Insira um caminho e um nome de arquivo 
com uma extensão .cer e clique em 
Concluir.

16.  Agora que o certificado está pronto 
para ser usado pelo GroupWise, abra o 
Console de Administração do GroupWise 
nesse servidor Windows, navegue até 
Servidores LDAP no menu Sistema, 
selecione o servidor Active Directory a 
ser editado e, na guia Geral, navegue até 
o seu arquivo de certificado exportado 
clicando no ícone de lápis no campo 
Certificado SSL. Selecionar o seu arquivo 
de certificado o carregará no arquivo 
domain.db.

17.   Na guia  Geral, insira novamente a senha 
de usuário LDAP e clique em Testar 
Conexão. Se for exibida a mensagem 
Conexão Bem-sucedida, isso significa 
que a importação do certificado foi 
executada corretamente. Se a conexão 
falhar, selecione o link Detalhes para 
visualizar o erro fornecido pelo serviço 
LDAP.

Suporte ao Active Directory e 
Mais
Para saber mais sobre como aproveitar as van-
tagens do novo suporte ao Active Directory no 
GroupWise 2014, entre em contato conosco 
ou com um parceiro autorizado. A atualização 
para o GroupWise 2014 também permite 
aproveitar as vantagens de uma ampla gama 
de outros recursos novos, incluindo o novo 
console de administração da Web, as funções 
administrativas delegadas, a página de visão 
geral do sistema, a nova interface de cliente e 
os novos aprimoramentos etc. Para consultas 
técnicas sobre o GroupWise 2014, entre em 
contato com os Serviços Técnicos da Micro 
Focus, com seu engenheiro de vendas ou com 
um parceiro autorizado.
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