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Introdução

Este documento descreve em como você pode integrar o cliente de desktop feito sob encomenda
com o único Sinal-(SSO) na empresa unificada do Contact Center (UCCE) ou no Contact Center
unificado expresso (UCCX). 

O SSO está nativamente disponível com fineza. É uma das características cruciais do Contact
Center unificado Cisco. O SSO é um processo de autenticação que permita que os usuários
assinem dentro a um aplicativo e então alcancem firmemente outro aplicativos autorizados sem a
necessidade de reabastecer credenciais do usuário. Os supervisores e os agentes de Cisco das
licenças SSO a assinar dentro somente uma vez com um nome de usuário e senha para aceder a
todos seus aplicativos Cisco e serviços com base em navegador dentro de um único navegador
citam como exemplo.

Pré-requisitos

Requisitos

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Componentes Utilizados

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

Server da identidade de Cisco (IdS) 12.5●

Fineza 12.5(1)ES1 ●

ADFS 2012●

UCCE 12.5●

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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.



Informações de Apoio

Como um cliente feito sob encomenda, enviar a pedidos API ao server da fineza seus pedidos
deve ser autorizada. No contexto do SSO, esta autorização é fornecida usando tokens assim que
compreenda tokens primeiramente.

Há dois tipos de tokens:

Alcance o símbolo que alcança recursos protegidos. Os clientes são emitidos um access
token que contenha a informação de identidade para o usuário. A informação de identidade é
cifrada à revelia.

●

Refresque o símbolo que obtém um access token novo antes que o access token atual
expire. Os IdS gerenciem o token do refrescamento.

●

O refrescamento e os accesss token são gerados como um par de tokens. Ao refrescar o access
token, os pares de tokens fornecem uma camada extra de Segurança.

Você pode configurar a época da expiração do token do refrescamento e o access token na
administração dos IdS. Quando o token do refrescamento expira, você não pode refrescar o
access token.

Access token do esforço

Com as aplicações novas da fineza API, você pode usar o cc_username e o return_refresh_toekn
de dois parâmetros da pergunta na fineza URL para obter o access token.

(Disponível com 11.6.(1)ES10, 12.0(1)ES3,12.5(1)ES1 e liberações mais atrasadas).

(Em liberações que mais velhas nós nos usamos para armazenar o cc_username e os tokens em
Cookie e nele da sessão são ainda os mesmos com o Desktop nativo da fineza)

Exemplo:

https://<fqdn>:8445/desktop/sso/token?cc_username=<agentid>&return_refresh_token=true

Isto reorienta-o à página AD FS (IdP)



Após a autenticação bem sucedida de ADFS, você é reorientado ao token diretamente.

Você pode usar este token para enviar pedidos à fineza para o usuário como o token do portador.

Use o encabeçamento da autorização como o token> dos <access do portador em seu código
feito sob encomenda.

Esta amostra usa o cliente do carteiro.

Quando o pedido é enviado com access token, você obtém a resposta com 200OK e a saída



correspondente. Esta imagem mostra que o estado atual está buscado.

Similarmente, o token pode ser usado para a mudança de estado API para fazer o agente
prontos, não prontos, a saída, etc., e para o diálogo API para responder, faz o atendimento, etc.
no cliente feito sob encomenda.

Refresque o access token

Um access token tem uma estadia da expiração. Você deve refrescar este token antes que
expire.

Conforme a recomendação:

Os aplicativos de terceiros têm que refrescar o access token depois que 75% do tempo
simbólico da expiração é decorrido.

●

Invocar este API pôde envolver o navegador reorienta ao server da identidade de Cisco e ao
fornecedor da identidade de Cisco.

●

A fim refrescar o uso do access token esta
URL: https://<fqdn>:8445/desktop/sso/token?cc_username=<agentid>&refresh-token=<refresh-
token-value>

Você recebe o access token novo segundo as indicações da imagem.



Agora outra vez você pode usar este token novo como o access token para enviar um pedido ao
server da fineza.
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