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Inleiding



Dit document beschrijft hoe u de Cisco Unified Contact Center Express (UCCX) kunt configureren
voor het gebruik van zelfgetekende en ondertekende certificaten.

Voorwaarden

Vereisten

Zorg er voordat u doorgaat met de configuratiestappen die in dit document zijn beschreven, voor
dat u toegang hebt tot de pagina Besturingssysteem (OS) voor deze toepassingen:

UCCX●

SocialMiner●

MediaSense●

Een beheerder moet ook toegang hebben tot de certificaatwinkel op de agent en de supervisor
PC's.

FQDN, DNS en domeinen

Alle servers in de UCCX-configuratie moeten worden geïnstalleerd met DNS-servers (Domain
Name System) en domeinnamen. Het is ook vereist dat agenten, toezichthouders en beheerders
toegang hebben tot de UCCX configuratietoepassingen via de Full Qualified Domain Name
(FQDN).

UCCX versie 10.0+ vereist dat de domeinnaam en DNS-servers bij de installatie worden ingevuld.
De certificaten die door het installatieprogramma van UCCX, versie 10.0+, worden gegenereerd
bevatten FQDN, zoals van toepassing. Voeg de DNS-servers en een domein toe aan de UCCX-
cluster voordat u uw upgrade naar UCCX versie 10.0+ uitvoert.

Als het domein verandert of voor het eerst wordt ingevuld, moeten de certificaten worden
gereproduceerd. Nadat u de domeinnaam aan de serverconfiguratie hebt toegevoegd, regenereert
u alle Tomcat-certificaten voordat u ze op de andere toepassingen installeert, in de client-
browsers of na generatie van de certificaataanvraag (CSR) voor het ondertekenen.

Gebruikte componenten

De in dit document beschreven informatie is gebaseerd op deze hardware- en
softwarecomponenten:

UCCX-webservices●

UCCX-melding●

UCCX-platform●

Cisco Finse Tomcat●

Cisco Unified Intelligence Center (CUIC) Tomat●

SocialMiner Tomcat●

MediaSense Web Services●

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.



Achtergrondinformatie

Met de introductie van Finse en CUIC, de integratie tussen UCCX en SocialMiner voor e-mail en
chatten, en het gebruik van MediaSense om certificaten via Finesse te kunnen registreren,
begrijpen en installeren, is de mogelijkheid om problemen met certificaten op te lossen nu van
cruciaal belang.

In dit document wordt het gebruik beschreven van zowel zelf getekende als ondertekende
certificaten in de UCCX-configuratieomgeving die betrekking heeft op:

UCCX-aanmeldingsservices●

UCCX-webservices●

UCCX-scripts●

Finesse, medewoonster●

Coördinerende CUIC (rechtstreekse gegevens en historische rapportage)●

MediaSense (op finse gebaseerde opname en markering)●

SocialMiner (chatten)●

Certificaten, ondertekend of zelf ondertekend, moeten zowel op de toepassingen (servers) in de
UCCX-configuratie als op de agent- en supervisor-desktops zijn geïnstalleerd.

In Unified Communications Operating System (UCOS) 10.5 zijn multiservercertificaten toegevoegd
zodat er één CSR kan worden gegenereerd voor een cluster in plaats van dat er een afzonderlijk
certificaat voor elk knooppunt in het cluster moet worden ondertekend. Dit type certificaat wordt
expliciet niet ondersteund voor UCCX, MediaSense en SocialMiner.

Configureren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de UCCX kunt configureren voor het gebruik van
zelfgetekende en ondertekende certificaten.

Configuratiediagram



UCCX-oplossingsarchitectuur geldig vanaf UCCX 11.0. HTTPS communicatiediagram.

Ondertekende certificaten

De aanbevolen methode voor het beheer van certificaten voor de UCCX-configuratie is door
gebruik te maken van ondertekende certificaten. Deze certificaten kunnen worden ondertekend
door een interne certificaatinstantie (CA) of een bekende derde partij-CA.

In grote browsers, zoals Mozilla Firefox en Internet Explorer, worden de wortelcertificaten voor
bekende CA's van derden standaard geïnstalleerd. De certificaten voor UCCX-
configuratietoepassingen die door deze CA's zijn getekend, worden standaard vertrouwd als hun
certificeringsketen eindigt in een basiscertificaat dat al in de browser is geïnstalleerd.

Het basiscertificaat van een interne CA kan ook vooraf in de client browser door een Groepsbeleid
of andere huidige configuratie worden geïnstalleerd.

U kunt kiezen of u de UCCX-certificaten voor de configuratietoepassing wilt laten ondertekenen
door een bekende CA van derden of door een interne CA op basis van de beschikbaarheid en
voorinstallatie van het basiscertificaat voor CA's in de browser van de client.

Aangetekende virtuele toepassingscertificaten installeren

Voltooi de volgende stappen voor elk knooppunt van de UCCX-toepassingen voor Uitgevers en
Subscriber, SocialMiner en MediaSense uitgever en Subscriber Management-toepassingen:

Navigeer naar de pagina OS-beheer en kies Beveiliging > certificaatbeheer.1.
Klik op Generate CSR.2.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst certificaatlijst de optie als de certificaatnaam en klik op
Generate CSR.

3.

Navigeer in Security > certificaatbeheer en kies CSR downloaden.4.
Selecteer in het pop-upvenster de optie uit de vervolgkeuzelijst en klik op CSR downloaden.5.

Verzend de nieuwe CSR naar de CA van de derde of teken het met een intern CA, zoals eerder



beschreven. Dit proces moet de volgende ondertekende certificaten opleveren:

Root-certificaat voor de CA●

UCCX-certificaat voor publicaties●

UCCX Subscriber-toepassingscertificering●

SocialMiner-toepassingscertificaat●

Toepassingscertificaat voor MediaSense uitgever●

MediaSense Subscriber-toepassingscertificering●

Opmerking: Laat het veld Distributie in het CSR als FQDN van de server staan.

Opmerking: Het "Multi-Server (SAN)"-certificaat wordt ondersteund voor UCCX vanaf 11.6
release. SAN moet echter alleen UCCX Node-1 en Node-2 omvatten. Andere servers, zoals
SocialMiner, zouden niet in het SAN van UCCX moeten worden opgenomen.

Opmerking: UCCX ondersteunt alleen certificaat sleutellengtes van 1024- en 2048 bits.

Voltooi deze stappen op elke toepassingsserver om het basiscertificaat en het
toepassingscertificaat te uploaden naar de knooppunten:

Opmerking: Als u de wortel- en intermediaire certificaten op een uitgever (UCCX of
MediaSense) uploadt, moet deze automatisch naar de abonnee worden gerepliceerd. Het is
niet nodig om de wortel- of tussencertificaten op de andere, niet-uitgeverij servers in de
configuratie te uploaden als alle toepassingscertificaten worden ondertekend via dezelfde
certificatenketen.

Navigeer naar de pagina OS-beheer en kies Beveiliging > certificaatbeheer.1.
Klik op Uploadcertificaat.2.
Upload het basiscertificaat en kies om te vertrouwen als het certificaattype.3.
Klik op Upload File.4.
Klik op Uploadcertificaat.5.
Upload het toepassingscertificaat en kies om als het certificaattype te kiezen.6.
Klik op Upload File. Opmerking: Als een ondergeschikte CA het certificaat tekent, uploadt u
het basiscertificaat van de ondergeschikte CA als het certificaat om te vertrouwen in plaats
van het basiscertificaat. Als een tussentijds certificaat wordt afgegeven, uploadt u dit
certificaat naast het aanvraagcertificaat naar de trustwinkel.

7.

Start deze toepassingen na voltooiing: Cisco MediaSense uitgever en SubscriberCisco
SocialMinerCisco UCCX uitgever en abonnement

8.

Opmerking: Wanneer je UCCX, MediaSense en SocialMiner 11.5 gebruikt en later, is er een
nieuw certificaat dat tomcat-ECDSA heet. Wanneer u een ondertekend TOEGANG-ECDSA
aan de server uploadt, uploadt u het toepassingscertificaat als een TOCat-ECDSA
certificaat—en geen tomcat certificaat. Raadpleeg voor meer informatie over ECDSA de
sectie Verwante informatie voor de link om ECDSA-certificaten te begrijpen en te
configureren.

Zelfondertekende certificaten



Installeren op perifere servers

Alle certificaten die in de UCCX-configuratie worden gebruikt, worden vooraf geïnstalleerd op de
configuratietoepassingen en zijn zelf-ondertekend. Deze zelf-ondertekende certificaten worden
niet impliciet vertrouwd wanneer voorgesteld aan een cliënt browser of een andere
configuratietoepassing. Alhoewel het wordt aanbevolen alle certificaten in de UCCX-configuratie te
ondertekenen, kunt u de vooraf geïnstalleerde zelfgetekende certificaten gebruiken.

Voor elke toepassingsrelatie moet u het juiste certificaat downloaden en naar de toepassing
uploaden. Voltooi deze stappen om de certificaten te verkrijgen en te uploaden:

Toegang tot de applicatie OS-pagina en kies Security > certificaatbeheer.1.

Klik op het juiste certificaat .pem-bestand en kies Downloaden:2.

Als u een certificaat in de juiste toepassing wilt uploaden, navigeer dan naar de pagina OS-
beheer en kies Security > certificaatbeheer.

3.

Klik op Uploadcertificaat / certificaatketen:4.

Start deze servers opnieuw op na voltooiing:

Cisco MediaSense uitgever en SubscriberCisco SocialMinerCisco UCCX uitgever en
abonnement

5.

Om zelf-ondertekende certificaten op de clientmachine te installeren, gebruikt u een groepsbeleid
of pakketmanager of installeert u deze afzonderlijk in de browser van elke agent PC.

Installeer voor Internet Explorer de zelf-getekende certificaten aan de kant van de client in de



winkel Trusted Root-certificeringsinstanties.

Voltooi de volgende stappen voor Mozilla Firefox:

Blader naar Gereedschappen > Opties.1.
Klik op het tabblad Geavanceerd.2.
Klik op Certificaten bekijken.3.
Navigeer naar het tabblad servers.4.
Klik op Uitzondering toevoegen.5.

Regeneratie van zelfgetekende certificaten

Als zelfgetekende certificaten verlopen, moeten ze opnieuw worden gegenereerd en moeten de
configuratiestappen van de installatie op perifere servers opnieuw worden uitgevoerd.

Toegang tot de toepassing IOS-beheer pagina en kies Beveiliging > certificaatbeheer.1.
Klik op het juiste certificaat en kies Regeren. 2.
De server waarvan het certificaat opnieuw is gegenereerd moet opnieuw worden gestart.3.
Voor elke toepassingsrelatie moet u het juiste certificaat downloaden en naar de toepassing
uploaden via de configuratiestappen van de installatie op randservers.

4.

Integratie- en clientconfiguratie

UCCX-to-MediaSense

UCCX gebruikt de MediaSense web services REST Application Programming Interface (API) voor
twee doeleinden:

Om zich te abonneren op kennisgevingen van nieuwe opnames die op Cisco Unified
Communications Manager (CUCM) worden opgeroepen.

●

Om informatie over tagopnames van UCCX-agents met CSQ-informatie (Agent and Contact
Service Quwachtrij) op te nemen.

●

UCCX verbruikt REST API op de mediaSense beheerknooppunten. Er zijn maximaal twee in elke
MediaSense-cluster. UCCX maakt geen verbinding via REST API met media-Sense
uitbreidingsknooppunten. Beide UCCX-knooppunten moeten de MediaSense REST API
consumeren en dus de twee MediaSense Tomcat-certificaten op beide UCCX-knooppunten
installeren.

Upload de getekende of zelf ondertekende certificeringsketen van de MediaSense servers naar de
UCCX That-trust keystore.

MediaSense-to-finse

MediaSense gebruikt de Finse web services REST API om agents voor te authentiek te maken
voor het MediaSense zoekings- en afspeelvenster op Finesse.

De MediaSense server die op de Finse XML-lay-out voor het gadget en Play wordt geconfigureerd
moet de Finse REST API consumeren, dus installeert u de twee UCCX Tomcat-certificaten op dat
MediaSense knooppunt.



Upload de getekende of zelf ondertekende certificeringsketen van de UCCX-servers naar de
MediaSense opdat deze op vertrouwen kunnen rekenen.

UCCX-to-SocialMiner

UCCX verbruikt de API's voor REST en melding van sociale media om e-mailcontacten en -
configuratie te beheren. Beide knooppunten moeten de SocialMiner REST API consumeren en
worden aangemeld door de sociale dienst van de Miner, dus installeer het certificaat SocialMiner
Tomcat op beide knooppunten.

Upload de getekende of zelfgetekende certificeringsketen van de server SocialMiner naar de
UCCX tomcat-trust toetsenbord.

UCCX AppAdmin-clientcertificaat

Het UCCX AppAdmin client certificaat wordt gebruikt voor beheer van het UCCX-systeem. Om het
UCCX AppAdmin certificaat voor UCCX beheerders te installeren, op de client-pc, navigeer naar
https://<UCCX FQDN>/appadmin/main voor elk van de UCCX knooppunten en installeer het
certificaat via de browser.

UCCX-platform clientcertificaat

De UCCX web services worden gebruikt voor het aanbieden van chatcontacten met
clientbrowsers. Om het UCCX Platform-certificaat voor UCCX-agents en supervisors te
installeren, navigeer op de client-pc https://<UCCX FQDN>/appadmin/main voor elk van de
UCCX-knooppunten en installeer het certificaat via de browser.

Clientcertificaat voor melding

De CCX Kennisgeving Service wordt gebruikt door Finnen, UCCX en CUIC om realtime informatie
naar het bureaublad te sturen via Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP). Dit wordt
gebruikt voor real-time communicatie van Finse evenals CUIC Live Data.

Om het client-certificaat voor de melding op de pc van de agents en toezichthouders of
rapportagegebruikers die Live Data gebruiken te installeren, navigeer dan naar https://<UCCX
FQDN>:7443/voor elk van de UCCX-knooppunten en installeer het certificaat via de browser.

Verwerking clientcertificaat

Het Finse client-certificaat wordt gebruikt door de Finse desktops om verbinding te maken met de
Finse Tomcat-instantie voor REST API-communicatie tussen de desktop en de ingezeten Finesse-
server.

Om het Finse certificaat voor agenten en toezichthouders te installeren, op de client-pc, navigeer
naar https://<UCCX FQDN>:8445/voor elk van de UCCX-knooppunten en installeer het certificaat
via de browser-aanwijzingen.

Om het Finse certificaat voor Finse beheerders te installeren, navigeer op de client-pc naar
https://<UCCX FQDN>:8445/cfadmin voor elk van de UCCX-knooppunten en installeer het
certificaat via de browser-aanwijzingen.



Clientcertificaat voor sociale klanten

Het certificaat van SocialMiner Tomcat moet op de clientmachine worden geïnstalleerd. Zodra een
agent een babbelverzoek accepteert, wordt de Chat gadget opnieuw gericht naar een URL die de
chat kamer representeert. Deze chatroom is georganiseerd door de SocialMiner-server en bevat
de klant of chat contact.

Om het certificaat SocialMiner in de browser te installeren, op de PC van de cliënt, navigeer aan
https://<SocialMiner FQDN>/en installeer het certificaat door de browser aanwijzingen.

CUIC-clientcertificaat

Het CUIC Tomcat-certificaat moet op de clientmachine worden geïnstalleerd voor agenten,
toezichthouders en rapporterende gebruikers die de CUIC web interface gebruiken voor
historische rapporten of Live Data rapporten, hetzij binnen de CUIC-webpagina of binnen de
gadgets in het bureaublad.

Als u het CUIC Tomcat-certificaat in de browser wilt installeren, navigeer dan op de client-PC naar
https://<UCCX FQDN>:844/en installeer het certificaat via de browser-aanwijzingen.

CUIC-live datacenter (sinds 11.x)

CUIC gebruikt de Socket IO Service voor de bewegende achtergrondgegevens. Dit certificaat
moet op de clientmachine worden geïnstalleerd voor agenten, toezichthouders en rapporterende
gebruikers die de CUIC web interface voor Live Data gebruiken of die de Live Data gadgets
binnen Finesse gebruiken.

Om het Socket IO certificaat in de browser te installeren, op de client PC, navigeer naar
https://<UCCX FQDN>:12015/en installeer het certificaat via de browser aanwijzingen.

Toepassingen van derden toegankelijk via de scripts

Als een UCCX-script is ontworpen om toegang te krijgen tot een beveiligde locatie op een server
van derden (krijg bijvoorbeeld URL-document stap naar een HTTPS URL of een Make Rest Call
naar een HTTPS REST URL), uploaden dan de getekende of zelfondertekende certificeringsketen
van de service van derden naar de UCCX om trust-toetsenbord. Om dit certificaat te verkrijgen,
hebt u toegang tot de UCCX OS-beheerpagina en kiest u Uploadcertificaat.

De UCCX Engine is ingesteld om het platform Tomcat-toetsenbord te doorzoeken naar
certificeringsketens van derden wanneer deze certificaten door toepassingen van derden worden
aangeboden wanneer ze beveiligde locaties via script stappen benaderen.

De gehele certificeringsketen moet worden geüpload naar het platform Tomcat-toetsenbord, dat
toegankelijk is via de OS-pagina, omdat de Tomcat-toetsenbord standaard geen wortelcertificaten
bevat.

Nadat u deze acties hebt voltooid, start u de Cisco UCCX Engine opnieuw.

Verifiëren



Om te controleren of alle certificaten correct zijn geïnstalleerd, kunt u de functies testen die in
deze sectie worden beschreven. Als er geen certificaatfouten verschijnen en alle functies correct
werken, worden de certificaten correct geïnstalleerd.

Instellen van finesse zodat automatisch een agent wordt geregistreerd via de werkstroom.
Nadat een vraag door de agent wordt behandeld, gebruik de toepassing MediaSense Zoeken
en Spelen om de vraag te vinden. Controleer dat de oproep de agent, een CSQ en de
teamtags heeft die aan de opnamemetagegevens in MediaSense zijn gekoppeld.

●

Het Web Chat van de Agent door SocialMiner vormen. Injecteer een chat-contact via het
webformulier. Controleer dat de agent de spandoek ontvangt om het babbelcontact te
accepteren en controleer ook of, wanneer het gesprek wordt geaccepteerd, de lading van het
babbelformulier correct is en de agent kan zowel chatberichten ontvangen en verzenden.

●

Probeer via Finesse in te loggen. Controleer dat er geen certificaatwaarschuwingen
verschijnen en dat de webpagina niet vraagt om het installeren van certificaten in de browser.
Controleer dat de agent de status correct kan wijzigen en dat een nieuwe aanroep in UCCX
correct aan de agent wordt voorgesteld.

●

Nadat u de Gadgets van Live Data in de agent en de supervisor Desktop layout van Finse
vormt, log in een agent, een toezichthouder en een rapportagegebruiker. Controleer dat de
Live Data gadgets correct laden, dat de initiële gegevens in het gadget worden opgenomen
en dat de gegevens verfrissen wanneer de onderliggende gegevens veranderen.

●

Probeer via beide UCCX-knooppunten verbinding te maken van een browser met de
AppAdmin URL. Controleer dat er geen certificaatwaarschuwingen verschijnen wanneer dit
wordt gevraagd met de inlogpagina.

●

Problemen oplossen

Probleem - Ongeldige gebruiker-id/wachtwoord

UCCX Finse Agents kunnen niet inloggen met fout "Ongeldige gebruiker-id/wachtwoord".

oorzaken

Unified CCX maakt een uitzondering op "SSLHandshakeException" en maakt geen verbinding
met Unified CM.

Oplossing

Controleer dat het Unified CM Tomcat-certificaat niet is verlopen.●

Zorg ervoor dat elk certificaat dat u in Unified CM hebt geüpload, een van deze uitbreidingen
heeft die als kritiek zijn gemarkeerd:
    X509v3 Gebruik van de sleutel (OID - 2.5.29.15)
    X509v3 Basisbeperkingen (OID - 2.5.29.19)
Als u een andere extensie als kritiek herkent, levert de communicatie tussen Unified CCX en
Unified CM op door de storing van Unified CM-certificeringsverificatie.

●

Probleem - CSR SAN en certificaatSAN komen niet overeen



Het uploaden van een CA ondertekend certificaat toont fout "CSR SAN en certificaatSAN niet
overeenkomend".

oorzaken

CA kan een ander parent-domein hebben toegevoegd in het veld certificaatOnderwerp Alternative
Names (SAN's). Standaard zal de CSR deze SAN's hebben:

BetreftAltName [
  voorbeeld.com (dNSName)
  hostname.voorbeeld.com (dNSName)
]

De CA's kunnen een certificaat teruggeven met een andere SAN's toegevoegd aan het certificaat:
www.hostname.example.com. Het certificaat heeft in dit geval een extra SAN:

BetreftAltName [
  voorbeeld.com (dNSName)
  hostname.voorbeeld.com (dNSName)

  www.hostname.example.com (NSName)
]

Dit veroorzaakt een fout in de SAN-accelerator.

Oplossing

In het gedeelte 'Onderwerp Alternate Name (SAN's)' van de pagina UCCX 'Generate
certificaatsignalering' genereert u de CSR met een leeg veld Parent Domain. Op deze manier
wordt de CSR niet gegenereerd met een SAN-eigenschap, kan de CA de SAN's formatteren, en is
er geen SAN-attribuut mismatch wanneer u het certificaat aan UCCX uploadt. Merk op dat het
veld Parent Domain standaardwaarden heeft voor het domein van de UCCX-server, zodat de
waarde expliciet moet worden verwijderd terwijl de instellingen voor de CSR zijn ingesteld. 

Probleem - NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID

Wanneer u toegang hebt tot een webpagina van UCCX, MediaSense of SocialMiner, ontvangt u
een foutmelding.

"Je verbinding is niet privé.

Attackers zouden kunnen proberen uw informatie van <Server_FQDN> (bijvoorbeeld
wachtwoorden, berichten, of creditcards) te stelen. NETTO:
ERR_CERT_COMMON_NAME_ONGELDIG

Deze server kon niet bewijzen dat het <Server_FQDN> is; het beveiligingscertificaat is van
[miste_subjectAltName]. Dit kan veroorzaakt zijn door een verkeerde configuratie of een aanvaller
die uw verbinding onderschept."

oorzaken

http://www.hostname.example.com
http://www.hostname.example.com


Chrome versie 58 introduceerde een nieuwe beveiligingsfunctie waarin wordt gemeld dat het
certificaat van een website niet veilig is indien de gemeenschappelijke naam (CN) niet ook als
SAN is opgenomen.

Oplossing

U kunt navigeren naar Geavanceerd > Ga naar <Server_FQDN> (onveilig) om door te gaan
naar de site en de certificaatfout te aanvaarden.

●

U kunt de fout in zijn geheel vermijden met door CA ondertekende certificaten. Wanneer u
een CSR genereert, wordt FQDN van de server als SAN opgenomen. CA kan de CSR
ondertekenen, en nadat u het ondertekende certificaat terug naar de server uploaden, zal het
certificaat van de server FQDN in het SAN veld hebben zodat de fout niet zal worden
gepresenteerd.

●

Meer informatie

Zie het gedeelte "Ondersteuning voor common Name matching in certificaten verwijderen" in
Deprecties en Verwijderingen in Chrome 58.

certificaatdefecten

Cisco bug-ID CSCvb46250 - UCCX: Effecten van het ECDSA-certificaat op levende Finse
gegevens

●

Cisco bug-ID CSCvb58580 - Kan niet in loggen op SocialMiner met zowel tomcat als tomcat-
ECDSA ondertekend door RSA

●

Cisco bug-ID CSCvd56174 - UCCX: Login van FineReader Agent niet geactiveerd door
SSLHandshakeException

●

Cisco bug-ID CSCuv89545 - Fijns Logjam kwetsbaarheid●

Gerelateerde informatie

ECDSA-certificaten in een UCCX-oplossing begrijpen●

Ondersteuning van SHA 256 voor UCCX●

Configuratievoorbeeld van UCCX ondertekend en zelfondertekend certificaten●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

https://developers.google.com/web/updates/2017/03/chrome-58-deprecations
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvb46250/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvb58580/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd56174/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuv89545/?reffering_site=dumpcr
https://www.cisco.com/c/nl_nl/support/docs/customer-collaboration/unified-contact-center-express/210528-Understand-ECDSA-certificates-in-an-UCCX.html
http://www.cisco.com/c/nl_nl/support/docs/customer-collaboration/unified-contact-center-express-1101/200423-SHA-256-Support-for-UCCX.html
/content/en/us/support/docs/customer-collaboration/unified-contact-center-express/118855-configure-uccx-00.html
https://www.cisco.com/c/nl_nl/support/index.html
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