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Introdução
O original descreve uma solução a um problema encontrado quando o pórtico diagnóstico não alista serviços ou processos do Intelligent Contact
Management (ICM).

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em Cisco unificou o centro de contato Enterpreise
(UCCE) 11.5.

A informação neste documento foi criada com base na versão 11.5 UCCE mas esta extened à
versão 10.X e 11.X UCCE.

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 do comando any.

Problema

Depois que a elevação ESXi e o servidor host de ESXi da repartição, pórtico diagnóstico ICM são
incapazes de mostrar serviços ou processos ICM.

Os logs diagnósticos do pórtico mostram o seguinte Mensagem de Erro:

"List Services Error: Exception while getting the service: Invalid Class" "No ICM services



available"

Troubleshooting

Etapa 1. O pórtico diagnóstico tem a dependência em Windows Management Instrumentation
(WMI) a

            função corretamente.  O serviço WMI precisa de ser verificado se está funcionando
corretamente.

Etapa 2. Vá aos logs do visor do aplicativo do Windows e do evento do sistema

           Verifique se há alguma política do grupo aplicada que impactar o serviço WMI.

Etapa 3.  No Windows Server ICM, vá ao “começo” > ' ao Run e datilografe o “mmc”.  

            Uma vez que o console é aberto, o clique “adiciona/remove Pressão-em” > “adiciona
WMI”, a seguir clica o " OK "

            

Etapa 4.  Da placa do lado esquerdo, clicar com o botão direito “o controle WMI” clicam então
“preoperties”.

            se as propriedades WMI são consideradas com sucesso, a seguir o serviço WMI está
trabalhando muito bem.

            se recevied um erro, segundo as indicações da imagem, então serviço mais provável WMI
é corrompido e precisa de ser reconstrução.

            

Error: Failed to initialize all required WMI classes.

Win32_Processor WMI: Invalid class

Win32_WMISetting WMI: Invalid class

Security information: Successful

Win32_OperatingSystem WMI: Invalid class



Solução

Etapa 1. Verifique o tipo de “DiagFwSvc”, o valor precisa de ser '0x0000110 (272)'

           Registrar o trajeto chave:

>DiagFwSvc do > serviços HKEY_LOCAL_MACHINE > de SISTEMA > de CurrentControlSet

          verifique que o tipo está ajustado a '0x0000110 (272)'.

          Se não, precise o grupo o tipo valor a '0x0000110 (272)', param o serviço WMI e o
começam.

          Se isto não fixa a edição, a seguir continue com setp 2. da solução.

Etapa 2. Serviço do Windows Server WMI da reconstrução.

          Estão aqui algumas diretrizes básicas para reparar os WMI que recomendam fortemente
contratar

          administrador de sistema Windows para terminar abaixo das etapas para reconstruir o
serviço WMI. 

a. Desabilite e pare o serviço WMI.

1. Vá aos indicadores comando prompt e tipo:

start= do winmgmt da configuração sc desabilitado

2. Então, tipo:

net stop winmgmt

b. Execute os comandos seguintes do comando prompt dos indicadores:



    

Winmgmt /salvagerepository %windir%\System32\wbem

  

Winmgmt /resetrepository %windir%\System32\wbem

c. Re-permita o serviço WMI dos serviços dos indicadores e ajuste o tipo Startup a “automático”

repartição D. o Windows Server
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