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Introdução

Este documento descreve as etapas necessárias configurar o Domain Name do padrão no Cisco
Unified Contact Center Enterprise (CCE).  Além, isto documenta explica como criar e permitir o
supervisor para o gerente unificado Cisco múltiplo de uma comunicação (CUCM) Peripheral
Gateway (PG) no ambiente CCE em um NON-signle sinal-na solução (SSO).

Contribuído por Anuj Bhatia, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos: 

Cisco Unified Contact Center Enterprise (CCE)●

Microsoft ative directory (AD)●

Componentes Utilizados

A informação usada no documento é baseada na versão da solução UCCE 12.0(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 solução UCCE 12.X em um ambiente NON-SSO permite que os supervisores entrem com
nome de usuário, não há nenhuma limitação em UserPrincipalName (UPN) ou em formato da
conta do samAccountName (SAM). A solução consegue esta instalação pela adição de uma
opção do Domain Name do padrão onde você possa escolher o domínio, e quando o supervisor
entra com username, CCE anexa o Domain Name global ao nome de usuário como necessário.

Este realce é igualmente útil para as encenações onde o supervisor assina dentro para PG
múltiplos (tradionally exigiriam para assinar dentro com nomes de usuário formatados UPN).

Os passos requerido para configurar o mesmos são destacados na seção configurar

Configurar

Etapa 1. Ajuste o domínio global

1. Entre ao server do administrador (AW) com um usuário dos direitos da instalação CCE.

2. Lance a ferramenta da informação de sistema do gerenciador de configuração > seção variada
das ferramentas.

3. Selecione o domínio do campo do Domain Name do padrão e salvar o.

4. Para confirmar a mudança execute a pergunta indicada contra o base de dados AW e examine
a tabela de User_Group para o Domain Name e onde é armazenado.

selecione o Domain Name, * de User_Group onde UserGroupID=1●



Etapa 2. Crie um supervisor

1. Lance o explorador de agente da ferramenta do gerenciador de configuração e crie um agente
novo.

2. Promova o agente ao nível do supervisor. Verifique a caixa de seleção do supervisor. Neste
momento, a ferramenta valida a presença de agent_one no diretório ativo.

Se não há nenhum erro a configuração do usuário com username salvar. 

3. Nesta fase o agent_one pode entrar na página da fineza, CUIC e do CCEAdmin apenas com o
username.

Etapa 3. Crie um supervisor para a mesma pessoa em um outro peripheral.

1. Abra o explorador de agente através da ferramenta do gerenciador de configuração e mude o
pulldown periférico a um servidor de PG diferente CUCM, o peripheral cucm_pg2 é usado como
um exemplo neste caso.



2. Seleto adicionar o agente e então seleciona a pessoa.

3. Escolha o mesmo agent_one do agente da lista e pressione-o ESTÁ BEM.

4. Selecione a caixa de seleção do supervisor e salvar o registro.

5. Há agora 2 supervisores conectados ao mesmo registro da pessoa.

6. Verifique as tabelas do agente e da pessoa para confirmar este assocation.



O supervisor com as mesmas credenciais pode entrar ao server da fineza do peripheral lá
respectivo e monitorar as equipes desejadas.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.


	Configurar o Domain Name do padrão e o multi supervisor PG em Cisco CCE 12.X
	Índice
	Introdução
	Pré-requisitos
	Requisitos
	Componentes Utilizados

	Informações de Apoio
	Configurar
	Etapa 1. Ajuste o domínio global
	Etapa 2. Crie um supervisor
	Etapa 3. Crie um supervisor para a mesma pessoa em um outro peripheral.

	Verificar
	Troubleshooting


