
Configurar o servidor FTP em PCCE 
Índice

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Informações de Apoio
Configurar
PCCE 2K
PCCE 4K /12K
Verificar
Troubleshooting
Credenciais FTP incorretas
Porta FTP não correta
Gerenciamento do serviço de Web CVP (WSM) para baixo
Informações Relacionadas

Introdução

Este original descreve como configurar o File Transfer Protocol (FTP) em um servidor de mídia na
empresa do Contact Center do pacote (PCCE).

Contribuído por Ramiro Amaya, e Anuj Bhatia, engenheiro de TAC da Cisco e Vikas Bhat,
planejamento de Cisco

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos: 

Cisco empacota a empresa do Contact Center●

Portal da Voz de cliente Cisco (CVP)●

Componentes Utilizados

A informação usada no original é baseada na versão PCCE 12.5(1).

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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial de toda a etapa.



Informações de Apoio

A característica do cumprimento do agente CVP fornece a capacidade aos agentes para gravar
seus próprios cumprimentos. Os cumprimentos deste agente gravados são transferidos arquivos
pela rede ao servidor de mídia através de um servidor FTP configurado no servidor de mídia
próprio.

Em PCCE 12.5, a configuração de servidor de mídia pode agora ser feita através da única
placa de vidro (SPOG) o o Admin Workstation PCCE (AW). Isto traz a opção configurar o servidor
FTP através do servidor de mídia. A configuração é orquestrada a todos os server CVP através
de todos os locais.

Configurar

PCCE 2K

Etapa 1. Adicionar o servidor de mídia. Navegue ao cartão do inventário, selecione a máquina + o
ícone externos.

Etapa 2. No tipo campo selecione o servidor de mídia.



Etapa 3. Adicionar o hostname/IP address do servidor de mídia. Selecione a caixa de seleção
permitida FTP e forneça o nome de usuário e senha.



Etapa 4. Salvaguarda do clique.

Se o servidor de mídia a ser adicionado é ficado situado em um dos server CVP, você não
precisa de seguir o procedimento anterior, em lugar de, edita o server CVP já adicionado no
processo de inicialização PCCE, seleciona a caixa de seleção permitida FTP e atualiza as
credenciais FTP.



PCCE 4K /12K

Etapa 1. Adicionar o servidor de mídia. Navegue ao cartão do inventário, seleto na importação e
então no dispositivo.



Etapa 2. Transfira o molde do Comma-Separated Values (CSV) e encha o molde com os detalhes
do servidor de mídia.

Etapa 3. Transfira arquivos pela rede o molde.

Etapa 4. Os detalhes do servidor FTP têm que ser incorporados com SPOG, de modo que possa
igualmente ser orquestrado junto com detalhes do servidor de mídia.

Isto pode ser feito edita completamente da página da máquina.



Verificar

O procedimento de verificação é realmente parte do processo de configuração.

Troubleshooting

Os logs c:\icm\tomcat\logs\CCBU de Tomcat . o <timestamp> é precisado de pesquisar defeitos
as encenações relativas à adição do servidor de mídia e do servidor FTP.

Credenciais FTP incorretas



Porta FTP não correta

Gerenciamento do serviço de Web CVP (WSM) para baixo

Informações Relacionadas
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