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Introdução

Este original descreve como pesquisar defeitos a troca do certificado entre o portal da Voz de
cliente Cisco (CVP) 12.5(X) e Cisco empacota a empresa do Contact Center (PCCE) 12.0(X).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco empacota a Versão 12.0 da empresa do Contact Center (PCCE)●

Liberação 12.5 CVP ●

Admin Workstation PCCE (AW)●

PCCE escolhem a placa de vidro (SPOG)●

Componentes Utilizados

Cisco empacota a Versão 12.0 da empresa do Contact Center (PCCE)●

Liberação 12.5 CVP ●

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.

Background

PCCE 12.5 apoia a elevação de vários estágios, isto significa que o CVP poderia ser promovido a
12.5 quando PCCE estiver ainda na versão 12.0. Nesta encenação o CVP esteve promovido a
12.5 quando PCCE ficar em 12.0. Após a elevação quando você alcança SPOG e tenta configurar



o server do relatório CVP um erro é relatado que não pode se comunicar com o server.

Troubleshooting

Etapa1. Verifique o estado do server do relatório CVP. Navegue ao pórtico diagnóstico CVP e
assegure-se de que o estado do sistema de reporte esteja no serviço.

Etapa 2. Verifique o estado do lado de servidor A e B. lateral Navegação CVP ao
pórtico diagnóstico CVP e assegure-se de que o estado dos subsistemas esteja no serviço.

Etapa 3. Verifique o estado do certificado de SPOG. 

Aliste o certificado do AW e assegure-se de que o server do relatório CVP esteja importado na
loja do certificado AW.

C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_221\bin>keytool -list -v -keystore ..\lib\security\cacerts



Quando pedido a senha, datilografe o changeit.

Nota: Se o certificado do gestor de serviço da Web do server do relatório CVP (WSM) não
foi importado na loja do certificado AW, siga a exportação e os procedimentos da
importação das seções exportam certificados de servidor CVP e importam o certificado dos
server WSM CVP ao server do server AD neste original: Troca do certificado auto-assinado PCCE.

Etapa 4. O estado do certificado da verificação do relatório CVP separa. 

Aliste o certificado do server do relatório CVP e assegure-se de que o certificado AW esteja
importado na loja do certificado de servidor do relatório CVP.

%CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe -storetype JCEKS -keystore %CVP_HOME%\conf\security\.keystore -

list -storepass

Quando pedido a senha, datilografe a senha encontrada em C:\cisco\cvp\conf\Security.properties.

Nota: Se o certificado AW não foi importado na loja do certificado de servidor do relatório CVP, siga a exportação e os
procedimentos da importação das seções exportam certificados de servidor AD e importam server AD aos server
CVP e ao server do relatório neste original: Troca do certificado auto-assinado PCCE.

Etapa 5.  Assegure-se de que você importe os Certificados do gestor de serviço da Web do
relatório CVP (WSM) em todo o PCCE AW. Igualmente assegure-se de que você importe todos
os Certificados de server AW no server do relatório CVP. 

Etapa 6. Verifique os alertas em SPOG e assegure-se de que os server CVP estejam
sincronizados. Navegue à vista geral > ao inventário.

Etapa 7. Alcance o server do relatório CVP para assegurar-se de que não haja nenhum erro
relatado. Navegue à vista geral > à configuração de dispositivo > ao relatório CVP server.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/contact-center/packaged-contact-center-enterprise/215354-exchange-self-signed-certificates-in-a-p.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/contact-center/packaged-contact-center-enterprise/215354-exchange-self-signed-certificates-in-a-p.html


Etapa 8. Mude a configuração e salvar a. Navegue à vista geral > à configuração de dispositivo >
ao relatório CVP server e clique sobre a salvaguarda.

Conclusão

PCCE ES_37 é exigido para PCCE 12.0 para trabalhar com componentes CVP 12.5.●

Os Certificados de server do relatório CVP devem ser trocados entre o server do relatório
CVP e o AW.

●

Para PCCE 12.0 e CVP 12.5, não há nenhuma necessidade de trocar Certificados entre
server CVP (server do atendimento, server VXML) e server AW. Contudo, para transferência
do aplicativo VXML de SPOG e de licenciar esperto, a troca do certificado é exigida entre
estes server.

●

Informações Relacionadas

Troca do certificado auto-assinado PCCE

A administração e manual de configuração PCCE

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/contact-center/packaged-contact-center-enterprise/215354-exchange-self-signed-certificates-in-a-p.html
/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.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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