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Introdução

Este original descreve o procedimento para configurar os supervisores que querem monitorar
equipes através dos gateways periféricos unificados Cisco múltiplos do gerenciador de chamada
(CUCM) (PG) em um ambiente do Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) onde haja
mais de um peripheral do agente configurado.

Contribuído por Poorvi Binaikiya e por Anuj Bhatia, engenheiros de TAC da Cisco

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)●

Cisco unificou o gerenciador de chamada (CUCM)●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

Liberação do Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) 11.6(x)●

Ferramenta administrativa de Enterprise(CCE) do centro de contato de Cisco●

Liberação 11.X CUCM●

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 a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Atribua o papel do supervisor ao problema do agente

Em UCCE 11.6, à revelia os administradores podem já não usar a ferramenta do gerenciador de



configuração para selecionar uma pessoa que já exista e atribuem-na como um supervisor ou um
agente quando uma pessoa é atribuída já a um outro supervisor ou agente.  O erro que a
ferramenta gerencie é “o usuário é já um supervisor”.

Esta edição é documentada e seguida nesta falta do apoio da configuração da pessoa do defeito
CSCvf89574 para supervisores múltiplos. A definição sob a forma da correção de programa pode
ser transferida do link:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise
/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-
engineering_chapter_0100.html

Depois que o administrador da instalação da correção de programa tende a usar estas etapas
para configurar o supervisor para monitorar equipes através do peripheral dois que termina
sempre acima no erro da falha da atualização da base de dados.

Por exemplo no PG1 periférico, um agente é configurado com nome do início de uma sessão e
selecionado um supervisor, segundo as indicações da imagem.

Em PG2 periférico se o administrador deseja construir um agente com os mesmos detalhes que
falhe com o erro “LoginName esteja definido já, lugar dos dados: Pessoa”, segundo as indicações
da imagem.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf89574
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering_chapter_0100.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering_chapter_0100.html
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering/ucce_b_unified-contact-center-enterprise-engineering_chapter_0100.html


Solução

A ação alternativa esta encenação, é aqui um exemplo em como configurar o supervisor que
pode monitorar equipes através de ambos os periféricos.

Etapa 1. No peripherl PG1, configurar e agente com nome do início de uma sessão e faça-o como
um supervisor, segundo as indicações da imagem.



Etapa 2. Em PG2 periférico, em vez de manualmente adicionar o usuário com o mesmo nome do
início de uma sessão, na aba do agente, clique sobre a opção da pessoa Select, escolha o
agente desejado e marque-o como o supervisor.

Este supervisor da maneira com o mesmo nome do início de uma sessão poderá monitora agora
equipes de ambos os PG.



Note: Este supervisor que tem sido associado agora a mais de uma pessoa não deve poder
usar-se controla o local do usuário em CCEAdmin. Quando o supervidor tenta usar este
optption, um “erro de servidor interno” está gerado, segundo as indicações da imagem.

Esta é uma limitação da página de admin UCCE. Esta limitação é seguida neste defeito
CSCvm37836 - atualize a ação alternativa para CSCvf89574 no README ES.

A ação alternativa para esta limitação é usar a ferramenta do Portal de gerenciamento Cisco
Unified Contact Center (CCMP) em vez da ferramenta de CCEAdmin.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm37836
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf89574
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