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Inleiding

Dit document beschrijft de naamconventies die Cisco toepast op de naam van Cisco Intelligent
Contact Management (ICM) servers.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Cisco ICM●

Gebruikte componenten

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

Cisco ICM releases eerder dan versie 7.0●

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.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

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


Cisco ICM Server Name Convention

Opmerking: Deze naamconventie is niet verplicht, maar is gewoon een aanbeveling. Gebruik een
standaardnaamconventie om het beheer en de ondersteuning van Cisco ICM servers en
toepassingen te vereenvoudigen.

Typen Cisco ICM servers

Deze vijf types van Cisco ICM servers maken deel uit van de kern van Cisco ICM product:

router●

Logger●

Perifere gateway (PG)●

Administratief werkstation (AW)●

Historische gegevensserver (HDS)●

Naam

De gebruikte naamconventie suggereert dat een bepaalde systeemnaam uit drie aaneengesloten
acroniem bestaat:

geo : De drie letters staan voor Geotel.●

Naam van de klant: Een afkorting of afkorting van de naam van de klant. Deze naam van een
klantinstantie is dezelfde instantie die u in de ICM instelling definieert en is beperkt tot 5
tekens.

●

Naam knooppunt: Er wordt een afkorting gebruikt voor het type knooppunt:Voor een ICM-
oproeprouter is de knoopnaam = rtrVoor een ICM Logger is de notennaam = lgrVoor een ICM
PG de notennaam = pgnxn is de PG nummer 1, 2, 3......x is a of b.Voor een simpele PG site is
er slechts een PG.Voor een tweezijdige PG site is er een PG en een b PG.Voor een AW is de
naam van het knooppunt = wn, waarbij n het AW nummer 1, 2, 3 is.....n.

●

Bijvoorbeeld, voor een volledig overtollig ICM systeem geïnstalleerd voor een klant genoemd
Cisco:

De drie letters acroniem geo begint de servernaam.●

Het acroniem dat voor Cisco is geselecteerd is Cisco.●

Het acroniem voor elke server is gebaseerd op het type systeem (zie Node naam hierboven).●

Hier zijn een paar voorbeelden:

  Servernaam apart gebroken

Beschr
ijving
van de
server

Server
naam

geo drie
letters
acronym

Afkorting
van de
naam
van de
klant

Soort
knooppu
nt

Aantal
knooppu
nten

Gespre
ksroute
rA

geocsc
ortra geo scène rtr a

Call geocsc geo scène rtr b



   

Router
B ortrant

Logger
A

geocsc
olgra geo scène GRR a

Logger
B

geocsc
olgrb geo scène GRR b

PG1 geocsc
opg1a geo scène pg 1 bis

PG25
geocsc
opg25
a

geo scène pg 25 bis

AW geocsc
oorde1 geo scène dooi 1

HDS Geocel
len1 geo scène hoop 1

Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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