
Wachtwoord beheren in geïntegreerde e-mail
interactie Manager (EIM) 
Inhoud

Inleiding
Voorwaarden
Vereisten
Gebruikte componenten
Achtergrondinformatie
Procedure

Inleiding

Dit document beschrijft hoe de AW (Admin Workstation)-gebruiker van EIM kan worden gewijzigd
of hoe een wachtwoord van de gemaakte gebruiker kan worden bijgewerkt tijdens de integratie
van EIM-Intelligent Contact Management (ICM).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

EIM●

Microsoft Structured Query Language (SQL)●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

UCCE 9.x, 10.x●

EIM 9.x●

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

Cisco Interactie Manager (CIM) sluit om verschillende redenen aan op AW-database. Wanneer
CIM met UCCE is geïntegreerd, worden de AW-gebruiker en het wachtwoord gedefinieerd. Deze
gebruiker is typisch zoals die bestaat in SQL server run op AW/HDS server. Nadat het
integratiewizard is voltooid, kan dit niet meer worden uitgevoerd.



Om veiligheidsredenen staan sommige klanten geen SQL als gebruiker toe om door toepassingen
te worden gebruikt. In dit geval moet een nieuwe gebruiker SQL als gebruiker vervangen. Deze
procedure legt uit hoe een nieuwe SQL-gebruiker op AW/HDS-server kan worden gemaakt en
vervangt deze als gebruiker door een nieuwe gebruiker en werkt het wachtwoord aan aan de CIM-
zijde.

Een soortgelijke procedure kan worden gevolgd om het wachtwoord bij te werken van een huidige
gebruiker die niet als gebruiker werkt (bijvoorbeeld gebruiker).

Procedure

Stap 1.

Navigeer naar primaire AW/HDS en open SQL Management Studio.1.

Beveiliging uitbreiden, met de rechtermuisknop op Logins en een nieuwe inloggebruiker
maken.

2.

Selecteer in het nieuwe scherm van Login de optie SQL Server-verificatie en type
wachtwoord. Schakel het wachtwoordbeleid uit, zoals in de afbeelding:

3.

 4. Klik in het linker deelvenster op gebruikerstoewijzing en controleer <instantie>_awdb en
controleer vervolgens de rol db_datareader.

Stap 2. De wizard Integreren slaat de informatie over de gebruikersnaam en het wachtwoord op in
egpl_ds_conpool_map.xml. Houd in gedachten, het wachtwoord is versleuteld en kan niet direct in
een bestand worden aangepast.

Meld u aan bij EIM-console met pa en klik op tools.1.

Klik op hulpprogramma's.2.

Vind voorziening encryptie string en klik op Go, zoals getoond in de afbeelding:3.



 4. Typ het te versleutelen wachtwoord. Onthoud dat dit hetzelfde wachtwoord is dat u in Stap 1
hebt ingesteld/bijgewerkt op AW/HDS SQL voor een nieuwe/bestaande gebruiker.

Stap 3. U kunt gebruiker en wachtwoord bijwerken met Cisco-service.

Neem de back-up van egpl_ds_conpool_map.xml aan van alle drie de hier genoemde
locaties.

1.

Kopieer de versleutelde string en update in het bestand egpl_ds_conpool_map.xml op deze
drie locaties:

2.

<File Server> CIM\eService\installation\dataaccess●

<File Server> CIM\eService\installation\ear\eService.ear\lib\configurations.zip\dataaccess\●

<Services Server> CIM\eService\lib\configurations.zip\dataaccess●

Open het bestand egpl_ds_conpooled_map.xml in de teksteditor en zoek naar een Word-
pad.

3.

Vind active='y' en vervang als nieuwe gebruiker en gecodeerd wachtwoord voor die pool.
Opnieuw, als de gebruiker anders is dan zoals reeds in het bestand aanwezig, dan werkt u
het wachtwoord alleen bij

4.



Stap 4. Start Cisco-service en controleer of de integratie goed werkt. Maak een nieuwe agent op
AW/HDS in configuratiemanager, kaart de nieuwe agent op de CIM server in en controleer of de
inlognaam van de agent succesvol is.
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