
O Cisco Agent Desktop desconecta todos os
agentes simultaneamente 
  

Contents

Introduction
Prerequisites
Requirements
Componentes Utilizados
Convenções
Informações de Apoio
Problema
Causa
Solução
Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve um motivo para o Cisco Agent Desktop desconectar todos os agentes
simultaneamente de suas respectivas sessões em um ambiente do Cisco IP Contact Center
(IPCC) Enterprise. Este documento também fornece uma possível solução alternativa.

Observação: para obter mais informações sobre a resolução deste problema, consulte o bug da
Cisco ID CSCsa79930 (somente clientes registrados) .

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco IPCC Enterprise Edition●

Cisco Agent Desktop●

Componentes Utilizados

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

Cisco IPCC Enterprise Edition versão 6.x e anterior●

Cisco Agent Desktop versão 6.x e anterior●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico.All of the devices used in this document started with a cleared (default)
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configuration.If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any
command.

Convenções

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

Informações de Apoio

As centrais de contato organizam agentes em grupos de habilidades. Os agentes em cada grupo
de habilidades são treinados para tratar tipos específicos de chamadas. Por exemplo, as
solicitações de literatura são roteadas para grupos de habilidades nos quais os agentes são
treinados para fornecer serviços de informações gerais. Da mesma forma, as chamadas que
envolvem transações complicadas são roteadas para grupos de habilidades mais especializados.

Esta é a configuração geral na qual este problema ocorre:

Figura 1: IPCC Enterprise Edition

Problema

Todos os agentes configurados para trabalhar na central de contatos perdem conectividade com
o Cisco Agent Desktop ao mesmo tempo. Os agentes incluem:

Agentes que executam o Cisco Agent Desktop em seus PCs.●

Agentes que executam o Cisco Agent Desktop em um ambiente cliente thin Citrix.●

Quando a desconexão em massa ocorre, os agentes precisam redefinir os telefones e fazer logon
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novamente no Cisco Agent Desktop.

Além da desconexão em massa, o processo OPC (Open Peripheral Controller, Controlador de
Periférico Aberto) no Gateway Periférico trava com um despejo Dr. Watson.

11:12:24 PG1A-opc Trace: Agent::GetSessionTimes - SkillGroup 40424 (0x9DE8)

priority=0 unknown for agent 1428 on Peripheral 5000.

Causa

Quando você revisar os logs no PG, verifique se um grupo de habilidades foi removido. Esta é a
seção relevante do registro de rastreamento OPC:

11:12:20 PG1A-opc UPDATED 1 SkillGroups.

11:12:20 PG1A-opc UPDATED 1 Routes.

11:12:20 PG1A-opc UPDATED 5 Agents.

11:12:20 PG1A-opc REMOVED 1 SkillGroups.

A remoção de um grupo de habilidades faz com que o processo OPC falhe. Esta é a seção
relevante do registro de rastreamento OPC:

11:12:24 PG1A-opc Trace:

Agent::GetSessionTimes - SkillGroup 40424 (0x9DE8) priority=0

unknown for agent 1428 on Peripheral 5000.

O travamento do processo OPC, por sua vez, causa a desconexão do agente em massa.

Solução

A melhor prática recomendada pela Cisco é excluir um grupo de habilidades somente quando
todos os agentes que pertencem a esse grupo de habilidades estiverem desconectados.

Conclua estes passos para evitar o problema de desconexões em massa do Cisco Agent
Desktop:

Agende uma janela de manutenção quando desejar excluir grupos de habilidades.1.
Notifique todos os agentes membros no grupo de habilidades para fazer logoff do Cisco
Agent Desktop.

2.

Exclua o grupo de habilidades.3.
Notifique os agentes para fazer logon novamente.4.

Informações Relacionadas

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●
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