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Introdução

Este documento descreve as etapas para pesquisar defeitos e retificar identificação opinião do
erro da “: não encontrado.” na fineza para dispositivos vivos dos dados.

Contribuído pelo planejamento de Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos: 

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) ●

Finesse●

Componentes Utilizados

A informação usada no documento é baseada na versão UCCE 11.(X).

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.

Problema

Os dispositivos vivos dos dados na fineza gerenciem identificação opinião do erro da “: não
encontrado.” e não carregam, segundo as indicações da imagem: 



Geralmente o erro significa que não há nenhuma informação da vista em Cisco unificou o base de
dados Center da inteligência (CUIC) com o ID mencionado.

Solução

A fim verificar e confirmar se a vista existe no base de dados CUIC executam o comando: execute
a identificação seleta sql, nome, ParentRptId do cuic_data: cuicgrid onde identificação =
'<viewID>'query em CUIC CLI.

Exemplo da pergunta para o erro indicado na seção de problema:

execute a identificação seleta sql, nome, ParentRptId do cuic_data: cuicgrid onde identificação =
'119F44F41B1000014D0000036A0A4E5AE0

Se a pergunta não retorna nenhum registro significa que não há nenhuma vista que existe no
sistema CUIC para a identificação dada. 

A fim fixar a edição primeiramente você tem que buscar o viewId correto de um relatório de CUIC.

Em CUIC 11.5 e acima da versão siga este procedimento para obter o ID.

Etapa1. Na aba dos relatórios de CUIC, o relatório para que o viewId precisa de ser verificado, na
coluna ações Permalinks seleto, segundo as indicações da imagem:

Etapa 2. Em indicadores de Permalinks selecione o HTML na seção dos links que expõe o
permalink ID nos links URL segundo as indicações da imagem:



Etapa 3. Note abaixo do valor do “viewId” para o link do permalink.

As etapas diferem para a versão CUIC menos de 11.5. para buscar o viewId.

As etapas são;

Etapa1. No relatório, selecione em opiniões Edit.

Etapa 2. Nas vistas disponíveis listadas selecione a vista e nos links, copiam o viewid do campo
de link HTML.

Depois que o viewId correto do relatório é adquirido, na cópia da disposição do desktop da fineza
o mesmos o no permalink e na salvaguarda vivos desejados do dispositivo dos dados segundo as
indicações da imagem:
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