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Introdução

Este original descreve as etapas para enviar pedidos da interface de programação de aplicativo
(API) através placa da empresa do Contact Center do pacote da única (PCCE) da placa da
execução do comando do vidro (SPOG).

Contribuído por Ramiro Amaya, e Anuj Bhatia, engenheiro de TAC da Cisco e Shilpa Jayashekar,
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



A placa da execução do comando fornece uma interface de cliente do RESTO na administração
unificada da empresa do Contact Center (CCE). Esta placa permite administradores de sistema a:

Execute atendimentos do RESTO API ao portal unificado da Voz de cliente (CVP), relatório
unificado CVP, e Cisco virtualizou o navegador de voz (CVVB) da interface única da
administração unificada CCE.

●

Configurar características como o assistente virtual do cliente (CVA) disponível nas versões
as mais atrasadas de CCE empacotado sem a necessidade de promover componentes
empacotados CCE. Por exemplo, a característica CVA (disponível em 12.5) pode ser
configurada de CCE empacotado 12.0 ES 37, com o uso da placa da execução do comando,
desde que VVBs é promovido a 12.5.

●

Configurar

Somente o administrador de sistema tem o acesso para comandar a placa da execução.

Quando você entra como um administrador de sistema, você pode alcançar a placa da execução
do comando dos ajustes da infraestrutura (cartão) > placa da execução do comando.

Nota: O administrador de sistema é um papel que tenha o acesso a todas as características.
Na administração CCE, usuários seletos > papéis > SystemAdmin (os administradores
atribuídos com este papel podem alcançar todas as características e secundário-
características)

Esta página contém duas seções: Pedido e resposta.



Seção do pedido

A seção do pedido contém estas propriedades:

1. Tipo da máquina:  O tipo da máquina para que o usuário quer executar o pedido API.

2. Local: O local para que o API tem que ser executado. Quando você seleciona o tipo da
máquina, todos os locais estão selecionados à revelia.

3. Anfitriões: O host para que o API tem que ser executado. Todos os anfitriões são selecionados
à revelia.  Se nenhum anfitrião está disponível, a mensagem apropriada está indicada.



4. Método: Método selecionado: O GET, CARGO, PÔS e a SUPRESSÃO é as opções.



5. Caminho: O caminho relativo do API a ser executado.

6. Corpo do pedido: O payload para o pedido API vai aqui. O tipo de conteúdo apoiado é a partir
de agora JSON.

Nota: Para o CARGO e POSTO, o corpo do pedido é imperativo.    

7. Tipo de conteúdo: O tipo de conteúdo JSON e XML é apoiado.

8. Tipo da resposta: Escolha o tipo de resposta esperado. O valor padrão é JSON. O XML é a
outra opção.

9. Execute: Executa o pedido. É permitido uma vez que todos os campos imperativos são
enchidos.



Seção da resposta

A seção da resposta contém estas propriedades:

1. Filtro do resultado: Filtre os resultados para ver respostas do sucesso ou da falha.

2. Detalhes do resultado: Contém a lista de nomes de host e da resposta do nome de host
selecionado.

3. Restauração: Isto restaura todas as propriedades na tela a seus valores padrão.



Verificar

Você pode usar estes exemplos para verificar os resultados da placa da execução do comando.



Exemplo 1: Crie uma conta de serviço em Cisco VVB

Encha os parâmetros do pedido segundo as indicações da imagem, e clique sobre Execute.

Exemplo 2: Busque uma conta de serviço em Cisco VVB, criado no exemplo 1

Encha os parâmetros do pedido segundo as indicações da imagem. E clique sobre Execute. Você
deve obter a resposta do sucesso segundo as indicações da imagem.

Caminho: speechconfig/resto/configuração/TTS/serviceaccount/newServiceaccount.



Exemplo 3: Atualize uma conta de serviço em Cisco VVB, criado no exemplo 1

Encha os parâmetros do pedido segundo as indicações da imagem. E clique sobre Execute.

Trajeto - speechconfig/resto/configuração/TTS/serviceaccount/newServiceaccount.

  

Nota: A descrição é atualizada neste pedido POSTO API



Exemplo 4: Suprima de uma conta de serviço em Cisco VVB, criado no exemplo 1

Encha os parâmetros do pedido segundo as indicações da imagem. E clique sobre Execute.

Trajeto - speechconfig/resto/configuração/TTS/serviceaccount/newServiceaccount.

Troubleshooting

Os logs c:\icm\tomcat\logs\CCBU de Tomcat. o <timestamp> é precisado de pesquisar defeitos
alguns dos pedidos API da placa da execução do comando em SPOG.

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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