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Introdução

Este original descreve as etapas para integrar a interface do utilizador do dispositivo da terceira
parte e da terceira parte (UI) na empresa do Contact Center do pacote (PCCE).

Contribuído por Ramiro Amaya e Anuj Bhatia, engenheiro de TAC da Cisco e Rahila Valiya
Peedikayil, planejamento de Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento da empresa do Contact Center do pacote de
Cisco

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

Com PCCE 12.5 liberam o começo o apoio da integração da terceira da interface do utilizador (UI)
na administração da empresa do Contact Center (CCE). Esta característica permite de hospedar
tais UI na ferramenta de administração da Web CCE para fornecer a única placa administrativa da
experiência do vidro (SPOG). Você começa com um navegador onde você registre sua aplicativo
de terceiros ou interface do utilizador. Uma camada da interface de programação de aplicativo
(API) armazena os detalhes no base de dados e na informação adicional da estação de trabalho
de administração (AW) como onde colocar esta interface do utilizador no SPOG. Você pode
render toda a relação UI ou você pode render um dispositivo através do baile.

Configurar

Controle a integração da terceira

Etapa1. Na administração unificada CCE, navegue à vista geral > às características > integração
da terceira.

  

Nota: Somente os administradores de sistema podem adicionar, editar, ou suprimir de uma
interface do utilizador da terceira e personalizar a disposição unificada da administração
CCE. Os dispositivos da terceira podem ser adicionados ou alterado somente de uma
máquina principal AW.



A página da integração da terceira parte tem duas abas:

1. Controle a integração da terceira

2. Controle a disposição.

Controle a lista da terceira da aba da integração abaixo de toda a terceira parte UI integrada à
ferramenta de administração da Web CCE. O administrador pode integrar, atualizar e suprimir de
toda a terceira parte UI desta aba. O administrador pode integrar até 100 páginas novas da
terceira parte UI.

Controle a aba da disposição indica todos os cartões e menus.



Etapa 2. Na aba da terceira da integração do controlo, clique novo.

Etapa 3. No tab geral termine esta informação.

Integre como o dispositivo: Se o UI administrativo desenvolvido sócio está no formato social
aberto do dispositivo XML, selecione esta verificação-caixa.

Un-verificação a caixa de verificação, se a terceira parte UI é iframe externo embeddable.

URL:  Incorpore a URL segura da interface do utilizador da terceira.

Description(optional): Incorpore até 255 caráteres para descrever a interface do utilizador da
terceira. Não há nenhuma limitação nos caracteres especiais.

Nome: Nome da terceira parte UI quando alcançado da ferramenta de administração CCE. Isto
será usado como o título da página.

Dados definidos sistema (opcionais): Estes são dados variáveis predefinidos baseados no usuário
que fez login e no desenvolvimento.



Tipo do desenvolvimento: O tipo do desenvolvimento atual.
Usuário atual: As credenciais do usuário entrado.
Papel atual: O papel do usuário entrado.
URL API-baseada: A base URL sobre a qual os API são carregados.
Lugar: O ajuste atual do lugar

Data(optional) definido pelo utilizador: Estes dados são fixos para todos os usuários. Estes são
pares do valor chave.

Nota: Todos estes dados são enviados transversalmente ao iframe da terceira parte (em
cima renda com o param da pergunta). O interesse de segurança é endereçado com o uso
imperativo dos https para toda a terceira parte UI.

Etapa 4. Para ajustar a colocação da interface do utilizador da terceira na disposição unificada da
administração CCE, clique a aba da colocação.

Para adicionar a um menu novo em um cartão novo:

a) Use < e > ícones para enrolar e selecionar o cartão novo do cartão adicionar.
b) Clique para selecionar uma cor e um ícone para o cartão.
c) O clique ao lado do adiciona o título para incorporar o título do cartão.
d) Clique em Salvar. O cartão novo é indicado na lista de cartões.



e) No cartão novo, clique para dar entrada com o nome de menu. Clique a salvar.

Nota:  Você pode somente adicionar acima a oito cartões.

Para adicionar a um menu novo em um cartão sistema-definido:

a) Enrole a utilização < e > os ícones para selecionar um cartão sistema-definido.
b) Clique para dar entrada com o nome de menu. Clique para salvar. Neste exemplo, o cartão de
características é usado para adicionar um menu novo.

Nota: Você pode somente adicionar acima a sete menus em cada cartão e em cada menu



até cinco abas.

Para adicionar a um menu sistema-definido em um cartão sistema-definido:

a) Selecione o menu. O menu selecionado é destacado em uma caixa vermelha. Neste
exemplo os ajustes da infraestrutura cardam e o menu da coleção do log é selecionado para a
colocação do UI novo.

Nota: Você pode somente adicionar acima a sete menus em cada cartão e em cada menu
até cinco abas

Salvaguarda do clique da etapa 5.

Controle a disposição

Controle a aba da disposição indica todos os cartões e menus. O administrador pode adicionar
menus aos cartões definidos sistema, para mudar posições de cartões definidos pelo utilizador, e
pode editar e suprimir somente de cartões e de menus definidos pelo utilizador.



O papel baseou o acesso

Os administradores de sistema podem atribuir o acesso à interface do utilizador da terceira aos
papéis feitos sob encomenda.

Etapa 1. Navegue à instalação de usuário > aos papéis.

Etapa 2. Selecione o papel feito sob encomenda.

Etapa 3. Sob a integração da terceira, selecione a caixa de verificação que é nomeada após a



interface do utilizador da terceira (por exemplo, se o nome da interface do utilizador da terceira é
Google, a administração CCE cria uma caixa de verificação nomeada Google) e a salvaguarda do
clique.

Verificar

A característica da integração da terceira parte usa a tabela de System_Attribute na base de
dados de configuração (registador e AW) para armazenar a configuração do cartão, do menu, do
dispositivo e da disposição. Está aqui um exemplo da informação da terceira da integração
adicionada ao base de dados.

Etapa1. No server AW, abra o estúdio do Gerenciamento do Microsoft SQL server (MSSMS).



Etapa 2. No MSSMS, clique sobre a aba nova da pergunta, selecionam o base de dados do awdb e no indicador
da pergunta datilografe a pergunta para o componente específico adicionado (CARTÃO, MENU,
EXTERNALPAGE).

Etapa 3. Clique sobre Execute para executar a pergunta.



Cartões:

select * from System_Attribute where AttributeName like 'CARD%'

Menues:

select * from System_Attribute where AttributeName like 'MENU%'

Páginas externos:

select * from System_Attribute where AttributeName like 'EXTERNALPAGE%'



Troubleshooting

Encenações

Estão aqui as encenações diferentes a pesquisar defeitos:

1. A terceira parte UI não carrega e fornece um erro no console: “Um Cookie associado com um
recurso do cruz-local em <URL> foi ajustado sem o atributo do `de SameSite do `.”

Se as X-Quadro-opções são ajustadas nos Cookie para a terceira parte UI, a página não
carregará. Assegure-se de que as X-Quadro-opções não estejam ajustadas para páginas da
terceira parte UI.

2. A terceira parte UI não carrega com o erro: “O pedido alcançou o server mas tomou demasiado
por muito tempo para responder. Tentativa que recarrega a página.”

Esta podia ser uma edição no que diz respeito aos Certificados não importados. Assegure-lhe a
importação o certificado apropriado da máquina do host UI.

3. O cartão e o menu novos não são indicados no UI:

Etapa1. Assegure-se de que o administrador registre-para fora e entre outra vez após a terceira
parte UI da integração.

Etapa 2. Verifique a saída dos detalhes API do acesso UI: https://
<host>/unifiedconfig/config/uiaccesslist/uiaccessdetails.

Etapa 3. Verifique se a terceira parte UI é registrada corretamente como uns novos recursos:
https:// <host>/unifiedconfig/config/role/available_features.

Etapa 4. Verifique se o papel de usuário tem o acesso à terceira parte nova UI: https://
<host>/unifiedconfig/config/role/<roleId>.

Etapa 5. Verifique logs do console do navegador se há qualquer erro.

Registre a análise

https://10.86.135.193/unifiedconfig/config/uiaccesslist/uiaccessdetails
https://10.86.135.193/unifiedconfig/config/uiaccesslist/uiaccessdetails
https://10.86.135.193/unifiedconfig/config/role/available_features
https://10.86.135.193/unifiedconfig/config/role/%3croleId
https://10.86.135.193/unifiedconfig/config/role/%3croleId


Os logs c:\icm\tomcat\logs\CCBU de Tomcat . o <timestamp> é precisado de pesquisar
defeitos as encenações relacionou o pedido API em uma integração da terceira.
Está aqui o exemplo de logs do gato quando você adiciona um cartão, o menu e uma página
externo:

Cartão API

Menu API

Página externo API





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
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