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Inleiding

Nadat u een categorie in het Cisco Unified Web en E-Mail Interactie Manager 4.2(5) voor de Cisco
Unified Contact Center Express maakt, verschijnt de nieuwe categorie niet in het Lijstvenster of
het deelvenster met bomen tot de Cisco Interactie Manager (CIM) opnieuw is gestart. In dit
document wordt besproken hoe u dit probleem kunt oplossen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Cisco Unified Web and E-mail Interactie Manager installeren●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Unified Web en E-Mail Interactie Manager
versie 4.2(5).

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

//www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/cisco_interaction_manager/cim_42/installation/guide/cisco_im_cce_installationguide.pdf


   

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

Probleem

Meld u aan bij de standaardverdeling (verdeling 1) op een nieuw geïnstalleerd en/of bijgewerkt
Cisco Unified Web en E-Mail Interactie Manager 4.2(5) systeem, met een account van een
verdelingsbeheerder. Ga naar departement > elke afdeling > Classificaties > Categorieën en klik
op Nieuw. Voer de gegevens in en slaat de nieuwe categorie op. De nieuwe categorie verschijnt
niet in het deelvenster Lijst of Boven.

Dit probleem is gedocumenteerd door Cisco Bug ID CSCsy0673 (alleen geregistreerde klanten)

Oplossing

Gebruik deze oplossing om het probleem op te lossen.

Ga naar \CIM\eService\config\egpl_cachedefaultconfig.properties, open het eigenschappen
bestand en verander de waarden zoals aangegeven:

from: distribute = true

to: distribute = false

Start de CIM opnieuw nadat u de instelling hebt gewijzigd en probeer de categorie opnieuw te
definiëren.

Gerelateerde informatie

Ondersteuning voor spraaktechnologie●

Productondersteuning voor spraak en Unified Communications●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsy00673
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/web/psa/technologies/index.html?c=268436015&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/web/psa/products/index.html?c=278875240&referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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