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Introdução

Este documento descreve como trocar os Certificados auto-assinados do Admin Workstation
(AW) SSL ao portal da Voz de cliente (CVP), à fineza, ao bate-papo do Cisco enterprise e ao
email (ECE), Cisco unificou o centro da inteligência (CUIC), o serviço da identidade de Cisco (idS)
e virtualizou o navegador de voz (VVB) para placa da empresa do Contact Center do pacote a
única (PCCE) de vidro (SPOG). 

Contribuído por Nagarajan Paramasivam e por Robert Rogier, engenheiros de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Empresas empacotadas/unificadas do Contact Center (PCCE/UCCE)●

Plataforma VOS●

Gerenciamento de Certificaite●



Keystore do certificado●

Componentes Utilizados 

A informação neste documento é baseada nestes componentes:

Admin Workstation (CCEADMIN/SPOG)●

CVP●

Finesse●

CUIC, IDS●

VVB●

Cisco ECE●

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

Recomendou que você leu e compreendeu a administração e o manual de configuração PCCE, especificamente o apêndice da
referência na extremidade que cobre a instalação e a configuração do certificado.  A administração e manual de configuração
PCCE

Relação de novo usuário – SPOG 

CCE empacotado 12.0 tem uma relação de novo usuário que seja de acordo com outros
aplicativos de centro de contato. A interface do utilizador permite que você configure a solução
com um aplicativo. Assine dentro à administração unificada nova CCE em https:// < no endereço
IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT >/cceadmin. < o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT > é o endereço do lado A ou do CCE unificado B AW ou o HDS externo
opcional.

Nesta liberação, a interface de administração unificada CCE permite que você configure este:

Campanhas●

Rechamada da cortesia●

Grupos de servidor do SORVO●

Transferências de arquivo: Transferência de arquivo é possível somente com AW principal
(desenvolvimento do agente do lado A AW em 2000 e AW configurado no agente 4000 e nas
12000 disposições do agente).

●

Distribuindo testes padrões: O teste padrão do número discado no console unificado das
operações CVP é chamado agora Roteamento Teste padrão na administração unificada
CCE.

●

Lugar: Na administração unificada CCE, o código de roteamento é agora o prefixo do lugar
em vez do local ID.

●

Configuração de dispositivo: A administração unificada CCE permite que você configure os
seguintes dispositivos: Server CVP, server do relatório CVP, VVB, fineza, serviço da
identidade (escolha Sinal-na instalação).

●

Recursos da equipe: A administração unificada CCE permite que você defina e associe os●

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/pcce/pcce_12_0_1/maintenance/Guide/pcce_b_admin-and-config-guide_120/pcce_b_admin-and-config-guide_120_appendix_01000001.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/pcce/pcce_12_0_1/maintenance/Guide/pcce_b_admin-and-config-guide_120/pcce_b_admin-and-config-guide_120_appendix_01000001.html


seguintes recursos para equipes de agente: Disposição dos variáveis de chamada,
disposição do Desktop, agendas de telefones, trabalhos, razões (não prontas, assine para
fora, empacotamento).
Email e bate-papo●

Exige-se, antes da tentativa controlar o sistema com SPOG, trocar os Certificados SSL entre o
portal da Voz de cliente (CVP), fineza, bate-papo de Cisco Enterprice e o email (ECE), Cisco
unificou o centro da inteligência (CUIC), o serviço da identidade de Cisco (idS) e o navegador de
voz virtual (VVB) e o Admin Workstation (AW) a fim estabelecer uma comunicação da confiança.  

Exportação do certificado SSL

Estação de trabalho de administração (AW)

Etapa 1. Alcance https://localhost URL no server AW e transfira os Certificados do server SSL.

https://localhost


Etapa 2. No indicador do certificado, navegue à aba dos detalhes e clique sobre a cópia ao botão
File Button.



A etapa 3.Select X.509 codificado Base-64 (CER) e armazena o certificado no armazenamento
local.

Finesse

Etapa 1. Alcance https://Finesseserver:8443/cmplatform e transfira o certificado de TomCat.

https://Finesseserver:8443/cmplatform


Etapa 2. No indicador do certificado, navegue à aba dos detalhes e clique sobre a cópia ao botão
File Button.

Etapa 3. Selecione X.509 codificado Base-64 (CER) e armazene o certificado no armazenamento
local.

Cisco ECE

Etapa 1. Alcance https://ECEWebServer e transfira o certificado do server SSL.

https://ECEWebServer


Etapa 2. No indicador do certificado, navegue à aba dos detalhes e clique sobre a cópia ao botão
File Button.

Etapa 3. Selecione X.509 codificado Base-64 (CER) e armazene o certificado no armazenamento
local.

CUIC

Etapa 1. Alcance https://CUICServer:8443/cmplatform e transfira o certificado de TomCat.

https://CUICServer:8443/cmplatform


Etapa 2. No indicador do certificado, navegue à aba dos detalhes e clique sobre a cópia ao botão
File Button.

Etapa 3. Selecione X.509 codificado Base-64 (CER) e armazene o certificado no armazenamento
local.

Cisco IDS

Etapa 1. Alcance https://IDSServer:8553/idsadmin/ e transfira o certificado de TomCat.

https://IDSServer:8553/idsadmin/


Etapa 2. No indicador do certificado, navegue à aba dos detalhes e clique sobre a cópia ao botão
File Button.

Etapa 3. Selecione X.509 codificado Base-64 (CER) e armazene o certificado no armazenamento
local.



LiveData

Etapa 1. Alcance https://LiveDataServer:8444/cuic/gadget/LiveData/ e transfira o certificado de
TomCat.

Etapa 2. No indicador do certificado, navegue à aba dos detalhes e clique sobre a cópia ao botão
File Button.

Etapa 3. Selecione X.509 codificado Base-64 (CER) e armazene o certificado no armazenamento
local.

https://LiveDataServer:8444/cuic/gadget/LiveData/


VVB

Etapa 1. Alcance https://VVBServer/appadmin/main e transfira o certificado de TomCat.

https://VVBServer/appadmin/main


Etapa 2. No indicador do certificado, navegue à aba dos detalhes e clique sobre a cópia ao botão
File Button.

Etapa 3. Selecione X.509 codificado Base-64 (CER) e armazene o certificado no armazenamento
local.



O SSL Certificate a importação a Keystore

Server do atendimento CVP e server do relatório

Etapa 1. Entre ao server CVP e copie os Certificados AW CCE Admin a
C:\cisco\cvp\conf\security.

Etapa 2. Navegue ao %CVP_HOME% \ conf \ e abra o security.properties para copiar a senha de
Keystore.

Etapa 3. Abra o comando prompt como o administrador e execute o comando cd %CVP_HOME%
\ jre \ escaninho.



Etapa 4. Use este inorder do comando para importar os Certificados AW ao server CVP.

keytool - importação - trustcacerts - o keystore %CVP_HOME% \ conf \ Segurança \ .keystore - o
storetype JCEKS - aliás awa.nag.com - arquive C:\Cisco\CVP\conf\security\AWA.cer

Etapa 5. Na solicitação da senha, cole a senha copiada do security.properties.

Etapa 6. Datilografe sim para confiar que o certificado e para o assegurar obtém o certificado do
resultado esteve adicionado ao keystore.

Passo 7. Há um aviso alertado junto com a importação bem sucedida. Isto é devido ao formato
proprietário Keystore, você pode ignorá-lo.

aviso:

O keystore JCEKS usa um formato proprietário. Recomenda-se migrar ao PKCS12 que é um
formato do padrão para indústria usando o “keytool - importkeystore - srckeystore
C:\Cisco\CVP\conf\security\ .keystore - destkeystore C:\Cisco\CVP\conf\security\ .keystore - o
deststoretype pkcs12".

Admin Workstation

Etapa 1. Entre ao server AW e abra o comando prompt como o administrador.

Etapa 2. Navegue a C:\Program Files(x86)\Java\jre1.8.0_181\lib\security e assegure-se de que o
arquivo dos cacerts exista.



Etapa 3. Datilografe ao comando cd %JAVA_HOME% e entre-o.

Etapa 4. Use este comando a fim importar os Certificados da fineza ao server AW.

keytool - importação - arquivo C:\Users\Administrator.NAG\Downloads\Cert\FINA.cer -
aliás fina.nag.com - keystore. \ liberal \ Segurança \ cacerts

Etapa 5. A primeira vez que você usa este keytool, use o changeit da senha a fim mudar a senha
de uma loja do certificado.

Etapa 6. Incorpore uma senha nova para o Keystore e reenter para confirmar a senha.

Etapa 7. Datilografe sim a fim confiar que o certificado e para o assegurar obtém o certificado do
resultado esteve adicionado ao keystore.

Etapa 8. Se a senha do keystore entrou errada ou executou as etapas sem a restauração,
espera-se obter esta exceção.

Confie este certificado? [não]:  sim

O certificado foi adicionado ao keystore

http://fina.nag.com/


erro do keytool: java.io.FileNotFoundException: . \ liberal \ Segurança \ cacerts (o sistema não
pode encontrar o trajeto especificado)

Incorpore a senha do keystore:
erro do keytool: java.io.IOException: Keystore foi alterado, ou a senha estava incorreta

Etapa 9. A fim mudar a senha do keystore use este comando e reinicie o procedimento outra vez
de etapa 4 com a senha nova.

keytool - storepasswd - keystore. \ liberal \ Segurança \ cacerts

Etapa 10. Depois que a importação bem sucedida, usa este comando ver o certificado do
keystore.

keytool - lista - keystore. \ liberal \ Segurança \ cacerts - aliás fina.nag.com

keytool - lista - keystore. \ liberal \ Segurança \ cacerts - aliás cuic.nag.com

Fineza, CUIC, Cisco IDS e VVB

Etapa 1. Entre à página de administração do OS do server da fineza e transfira arquivos pela rede
os Certificados AW SSL na confiança de TomCat.

Etapa 2. Navegue ao > gerenciamento de certificado do > segurança da administração do OS.



Etapa 3. Clique sobre o certificado \ certificate chain da transferência de arquivo pela rede e
selecione a Tomcat-confiança do dropdown.

Etapa 4. Consulte a loja do certificado no armazenamento local e clique o botão da transferência
de arquivo pela rede.

Etapa 5. Repita as etapas para transferir arquivos pela rede todo o certificado de servidor AW ao
conjunto da fineza.

Nota: Não se exige para transferir arquivos pela rede o certificado da Tomcat-confiança ao nó secundário, isto replicated
automaticamente.

Etapa 6. Reinicie o serviço de TomCat que as mudanças do certificado tomam o efeito.

Passo 7. Em CUIC, o IDS e VVB, seguem as etapas de 2 a 4 e transferem arquivos pela rede o
certificado AW.

Troca do certificado entre a fineza e o CUIC/LiveData

Etapa 1. Mantenha os Certificados da fineza, CUIC e do LiveData em um dobrador separado.



Etapa 2. Início de uma sessão página de administração à fineza, ao CUIC e ao OS de LiveData.

Etapa 3. Navegue ao > gerenciamento de certificado do > segurança da administração do OS.

Etapa 4. Clique sobre o certificado \ certificate chain da transferência de arquivo pela rede e
selecione a Tomcat-confiança do dropdown.

Etapa 5. Consulte a loja do certificado no armazenamento local e selecione um ou outro
certificado de server como abaixo, a seguir clique o botão da transferência de arquivo pela rede.

No server da fineza – CUIC e LiveData como a confiança de Tomcat

No server CUIC – Fineza e LiveData como a confiança de TomCat

No server de LiveData – CUIC e fineza como a confiança de Tomcat

Nota: Não se exige para transferir arquivos pela rede o certificado da Tomcat-confiança ao
nó secundário, isto replicated automaticamente.

Etapa 6. Reinicie o serviço de TomCat em cada nó para que as mudanças do certificado tomem o
efeito.
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