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Introdução

Após uma instalação nova do Cisco Unified Contact Center Express (UCCX) 7.x, você não pode
alcançar a página appadmin. Este documento discute como resolver este problema.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no Cisco Unified Contact Center Express 7.x.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Convenções

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

Problema

Após uma instalação nova do Cisco Unified Contact Center Express 7.x, você não pode alcançar
a página appadmin e este Mensagem de Erro é recebido:

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

<ip add>/appadmin  Page cannot be displayed

Solução

Execute estas etapas a fim resolver a edição:

Do server UCCX, escolha o Start > Programs > o Cisco administrador unificado > Cisco
CCX utilidade unificada da utilidade CCX.

1.

Na caixa da ativação do processo, permita o serviço do monitor do desktop Cisco LDAP, o
serviço de sincronização do desktop Cisco e o serviço do agente SQL de Microsoft.

2.

Certifique-se que o IIS e os serviços WWW estão sendo executado.3.
Suprima do dobrador do appadmin neste lugar: _appadmin \ webapps de
C:\ProgramFiles\wfavvid\tomcat

4.

Certifique-se que o arquivo profile.ini tem o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do server. Se não, adicionar o endereço IP do servidor.

5.

Execute services.msc, e reinicie o serviço unificado Cisco de Node Manager.6.

Informações Relacionadas

O usuário do administrador é incapaz de registrar na página CRA appadmin●

O início de uma sessão aos CR Appadmin falha com o Mensagem de Erro “o cliente Cisco
JTAPI que as versões são incompatíveis”

●

UCCX 7.x: Incapaz de ver o agente novo●

Incapaz de criar o provedor de JAPI RM da página appadmin das soluções da resposta do
Cisco (CR)

●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-5685?referring_site=bodynav
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-13222?referring_site=bodynav
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-13222?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/products_tech_note09186a0080b4e101.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/products_tech_note09186a008085fcba.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1846/products_tech_note09186a008085fcba.shtml?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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