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Introdução

Este documento informa sobre recentemente a re-rotação ES e a correção de programa
imperativa para o aplicativo UCCE \ PCCE 12.0(1).

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 (UCCE)●

Componentes Utilizados

A informação usada no documento é baseada na versão da solução CCE 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, certifique-se de que você compreende o
impacto potencial de toda a etapa.

Informações de Apoio

O software CCE 12.0 é agora compatível com plataforma dos indicadores 2016. Descobriu-se que
quando os ES velhos (que onde publicado antes do apoio 12.0 com indicadores 2016) são
instalados na plataforma nova emitem se referir o websetup colhido acima.

O reparo era não somente ao respin estes Es velhos mas para sair igualmente com uma correção
de programa imperativa. A seção de seguimento dá a claridade nestes 



A correção de programa 12.0 imperativa para novo e a
tecnologia refrescam a instalação 

O cliente que estão fazendo uma instalação de atualização de CCE 12.0(1) ou ir a 12.0 através
da tecnologia refrescam a opção devem instalar esta correção de programa imperativa antes de
instalar qualquer ES no aplicativo.

Trajeto da transferência --
> https://software.cisco.com/download/home/268439622/type/280840583/release/12.0(1)

README --> o arquivo de leia-me é incluído no arquivo zip da correção de programa imperativa.

Está seguindo 4 encenações foram explicados para maior clareza que mostras quando a
correção de programa imperativa exigida

Cenário 1: Novo instale ou a tecnologia refresca

Instale o SO Windows 2016 (SQL 2017 se Rogger \ AW-HDS-DDS)●

Instale media CCE 12.0 (a mostra seja ISO novo)●

A correção de programa imperativa deve ser instalada●

Recentemente as correções de programa do respin ES como necessário devem ser
instaladas após a correção de programa imperativa 

●

Cenário 2: Elevação Inline de CCE 11.X a CCE 12.0

SO Windows da elevação desde 2012 até 2016 (elevação SQL 2017 se Rogger \ AW-HDS-
DDS)

●

Elevação a um aplicativo 12.0 CCE com 12.0 media novos●

Instale como necessário recentemente o respin ES●

Nota: A correção de programa imperativa não é aplicável ou exigida para esta encenação

Cenário 3: Elevação de CCE 12.0 na plataforma dos indicadores 2012 aos indicadores 2016

SO Windows da elevação desde 2012 até 2016 (elevação SQL 2017 se Rogger \ AW-HDS-
DDS)

●

Instale ES_18 para fazer 12.0 velhos compatíveis com plataforma nova do OS 2016●

Instale como necessário recentemente a re-rotação ES●

Nota 1: A correção de programa imperativa não é aplicável ou exigida para esta encenação
Nota 2: Se no sistema velho (indicadores 2012 - CCE 12.0) todo o ES velho onde a
recomendação do presente é desinstalar previamente o ES ou depois que a elevação e instala a
re-rotação ES, refere a tabela na seção “informação em correções de programa da Re-rotação”

Cenário 4 : Cliente existente em indicadores 2012 12.0 (o apoio prolongado lavra o 31 de julho
2020)

Os clientes podem instalar ES velhos no server ●

A Re-rotação ES no CCO pode trabalhar com plataforma velha, recomendação é tê-lo
testado completamente primeiramente no ambiente de laboratório.

●

Nota interna: A vontade do ES novo somente seja testada com plataforma dos indicadores 2016.

https://software.cisco.com/download/home/268439622/type/280840583/release/12.0(1)


Se os clientes gostariam de ter novo as correções de programa para os indicadores 2012 BU
quereriam olhar aquelas como exceções e ter uma conversação com os clientes para mandá-los
migrar a 2016.

Informação em correções de programa da Re-rotação

A tabela fornece detalhes sobre o ES novo e que correção de programa velha ES substitui 

CCE 12.0 ES velho  ES novo que substitui o velho  Link novo da transferência da
correção de programa ES 

ES 6 O ES 26 substitui ES velho 6 
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/71ebe8470e5b56d7
3b41124e00c5ae41

ES 7  O ES 28 substitui ES velho 7 
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/e867389240ef593ad
60e03cb4200cf3f

ES 11 O ES 27 substitui ES velho 11 
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/69fc92409e43a17e0
eba29c1038115b1

ES 12  O ES 30 substitui ES velho 12 
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/d82c4df6edf6c6513
1de250ce8028166

ES 13 O ES 29 substitui ES velho 13 
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/8ae1a328659e8365
879a2e0e27803b9f

ES15 O ES 26 substitui o ES15 velho
https://software.cisco.com/download
/specialrelease/71ebe8470e5b56d7
3b41124e00c5ae41

ES20 

Esta informação é aplicável ao aplicativo PCCE 12.0 também.  Para a correção de programa
PCCE ES_26 junto com correções de bug introduz o apoio para 

Apoio de Avaya ACD para disposições PCCE 4K e PCCE 12K●

Suporte de gateway ICM-à-ICM para disposições PCCE 4K e PCCE 12K●

Integrações da terceira parte●

Estatísticas CVP para o desenvolvimento PCCE 2K, PCCE 4K e PCCE 12K●

Parâmetros da análise do andamento da chamada (CPA) para de partida ●
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