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Introdução

Este documento descreve etapas para pesquisar defeitos o bate-papo da empresa e para enviá-lo
por correio eletrónico (ECE) quando os agentes de um donot particular do departamento veem o
“acessório” em mais seção da opção.

Pré-requisitos

ECE 11.6●

Empresa unificada do Contact Center (UCCE) 11.6●

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

ECE 11.6●

UCCE 11.6●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

ECE 11.6●

UCCE 11.6●

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.



Problema

Quando o agente vai responder a um de entrada envie por correio eletrónico; ou quando um
agente criar um email de partida; donot veem o “acessório” em mais opção dropdown. Segundo
as indicações da imagem;

Solução

A fim fixar a edição; nós tivemos que Início de uma sessão à página Pa.A administração do
clique.Expanda o departamento \ serviço impactado empreendedores.Expanda ajustes \
expanda o departamento.Selecione email do nome de ajuste “– Critérios para obstruir
acessórios”; aqui se o valor é ajustado “aos email de entrada e de partida”; mude então isto
para optar “por email de entrada somente”; clique a salvaguarda.

●

Seguiu isto reiniciando do “os serviços perdigueiro” que usam as seguintes etapas; Dos
consoles \ sistema do clique.Expanda separações \ padrão \ serviços \ email \
perdigueiro.Reinicie o RX-exemplo.Nota: Assegure-se de que esta etapa esteja executada
durante um pedido da mudança e/ou durante uma janela de manutenção. Igualmente note
que pode haver mais de um RX-exemplo alistado.

●

Teste com a identificação impactada do agente e confirme se “acessório” com mais opção.●

Verificar



Uma vez que a edição é resolved o agente deve poder ver o “acessório” alistado em mais opção
dropdown segundo as indicações da imagem:

Informações Relacionadas

Guia do bate-papo da empresa e de administrador do email ao console de administração,●
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