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Introdução

Este original descreve as etapas necessárias remover a dependência do microsoft ative directory
(AD) a fim controlar localmente a autorização em componentes da empresa do Contact Center do
pacote (PCCE).

Contribuído por Meenakshi Sundaram, por Ramiro Amaya, e por Anuj Bhatia, engenheiros de
TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos: 

Cisco empacota a empresa do Contact Center●

Microsoft ative directory●

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 liberação PCCE 12.5 fornece privilégios do usuário aos grupos de usuário local nos servidores
de administração (AW), que permite que os usuários movam a autorização fora do diretório ativo
(AD). Isto é controlado pelo registro ADSecurityGroupUpdate que à revelia é permitido e evita o
uso de grupos de segurança de Microsoft AD controlar direitos de acesso de usuário de executar
a instalação e as tarefas de configuração.

Nota: O apoio para a autorização local começado na empresa unificada do Contact Center
(UCCE) 12.0 e ele é apoiado agora em PCCE 12.5.

Nota: Se as necessidades de negócio para ter o comportamento prévio executado
(autorização AD), a bandeira de ADSecurityGroupUpdate podem ser mudadas a 1.

Configurar

Às permissões do grupo de Grant UcceConfig em um server local AW, o primeiro, permissões
precisa de ser fornecido a nível do registro, e em segundo, ao nível do dobrador.

Etapa 1. Configurar permissões do registro.

1. Execute a utilidade do regedit.exe.



2. Selecione HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2.

3.  Nas permissões sob a ABA de segurança UcceConfig seleto agrupa e a verificação permite a
opção do controle total.

4. Repita as etapas precedentes para conceder o controle total ao grupo de UcceConfig para
estes registros.

Computador \ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Cisco Systems, Inc. \ ICM●

Sistemas Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Cisco, Inc. \ ICM●

Etapa 2. Configurar permissões do dobrador.

1. No Windows Explorer, navegue a Directory> instalado <ICM: \ icm e propriedades seletas.

2. Na ABA de segurança, UcceConfig seleto e a verificação permitem a opção do controle total.



3. Selecione ESTÁ BEM para salvar as mudanças.

4. Repita as etapas precedentes para conceder o controle total ao grupo de UcceConfig para o
dobrador de C:\Temp. 

5. No estúdio do Gerenciamento SQL, faça isto:

a) Navegue à Segurança > aos inícios de uma sessão.

b) Encontre o name> \ UcceConfig do <Machine.

c) Direito-clique e propriedades seletas.

d) Navegue mapeamentos do usuário e selecione o base de dados AWDB.

         e) Tiquetaqueiam o GeoTelAdmin, o GeoTelGroup e as caixas de seleção públicas.

 f) Repita a etapa d) para o base de dados dos dados históricos (HDS).



Porque a configuração preliminar foi conseguida, siga as etapas de como você pode promover
um usuário de domínio a fim ter direitos da configuração e da instalação.

Etapa 3. Configuração do usuário de domínio.

1. Crie um usuário de domínio no AD. Para este exercício testconfig1 o usuário foi criado.



2. Entre ao server AW com um domínio admin ou conta do
admin local. 

3. Abra o CCE Admin no AW. Navegue ao cartão da instalação de usuário, e selecione
administradores. Adicionar o usuário e selecione o papel ConfigAdmin.

Antes da versão 12.5 de PCCE esta mudança atualizaria os grupos de segurança da
configuração no domínio sob uma unidade organizacional do exemplo (OU), mas com 12.5 o
comportamento padrão é não adicionar esse usuário ao grupo AD. Segundo as indicações da
imagem, não há nenhuma atualização deste usuário no grupo de segurança da configuração do
domínio ICM.



4.  No server AW sob a gerência do computador > os usuários locais e em grupos > em grupos
selecione UcceConfig e adicionar o usuário testconfig1 nele.

5. Logout da máquina e do início de uma sessão com as credenciais do usuário testconfig1.
Porque este usuário tem direitos da configuração, pode executar ferramentas de configuração



CCE tais como o editor de script CCE Admin, de script ou de Internet.

6. Contudo, se o usuário tenta executar qualquer tarefa que exigem para setup direitos, falha.
Este usuário não tem o acesso a todos os recursos CCE Admin ou ferramentas de instalação.

Como a mostra na imagem, o usuário testconfig1 no desenvolvimento PCCE 4K tenta executar a
configuração de Peripheral Gateway (PG) e o sistema restringe a mudança com um mensagem
de advertência.

7. Se o negócio exige este usuário ter direitos setup junto com a configuração, a seguir você tem
que assegurar-se de que o papel de usuário esteja mudado a SystemAdmin em CCEAdmin.



O papel de usuário foi atualizado como 1 (SystemAdmin) no base de dados:

8. O início de uma sessão ao server AW com os direitos do domínio ou do admin local explica e
através da gerência do computador > dos usuários locais e dos grupos > dos grupos selecione
grupos e nos administradores adicionar o usuário ao usuário.



10. O usuário pode agora alcançar todos os recursos do aplicativo CCE nesse server AW e fazer
mudanças desejadas. 



Verificar

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

Troubleshooting

Não há atualmente nenhuma etapa do específico disponível para pesquisar defeitos esta
configuração.

Informações Relacionadas

Guia de Administração PCCE

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/pcce/pcce_12_5_1/configuration/guide/pcce_b_admin-and-config-guide_12_5.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav

	Configurar a autorização local PCCE
	Índice
	Introdução
	Pré-requisitos
	Requisitos
	Componentes Utilizados

	Informações de Apoio
	Configurar
	Etapa 1. Configurar permissões do registro.
	Etapa 2. Configurar permissões do dobrador.
	Etapa 3. Configuração do usuário de domínio. 


	Verificar
	Troubleshooting
	Informações Relacionadas


