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Introdução

Este documento descreve em detalhe o fluxo de dados entre a solução da empresa do Contact
Center de Cisco (CCE) e a plataforma de WxM. Além, fornece as etapas exigidas para configurar
e integrar a solução a fim conseguir um sistema de feedback (SMS/Email) adiado loop fechado
para chamadas de voz.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Liberação 12.5 CCE - Empresa unificada do Contact Center da empresa (UCCE) e do pacote
do Contact Center (PCCE)

●

Liberação portal 12.5 da Voz de cliente (CVP) ●

Liberação 12.5 de Cloud Connect ●

Plataforma de WxM (conhecida anteriormente como a cereja da nuvem) ●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:



UCCE 12.5(1) ES_7●

CVP 12.5(1) ES_6●

VVB 12.5(1) ●

Cloud Connect 12.5(1) ES_1●

Fineza 12.5(1) ES_2●

Plataforma de WxM ●

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.

Background

WxM é a solução do Gerenciamento da experiência do cliente da próxima geração de Cisco
(CEM) que fornece negócios a capacidade para consolidar e analisar dados da viagem do cliente
de todos os touchpoints digitais no tempo real --- antes, durante, e após da interação do Contact
Center.

Fluxo de dados para uma chamada de voz 

Este fluxo de dados é baseado no fluxo de chamadas detalhado portal da Voz de cliente (CVP). 

O server de Cloud Connect liga o recipiente de Cherrypoint depois que a conta de WxM é
ajustada através dos comandos CLI. O recipiente do ponto da cereja invoca um LoginToken
() API com a conta de usuário configurada, o API fecha etc. e envia-o a WxM para a
autenticação. 

1.

WxM valida o LoginToken que o pedido com sucesso envia então a APROVAÇÃO 200 de2.



volta ao recipiente de Cloudcherry.

O recipiente de Cherrypoint invoca então a expedição da obtenção () e o atendimento dos
ajustes da obtenção () API a WxM.

3.

WxM retorna a instalação da expedição, os questionários, os moldes, o Prefill etc. ao
recipiente de Cherrypoint. Esta informação está analisada gramaticalmente primeiramente
para identificar se as perguntas da informação de identidade pessoal (PII) estam presente.
Se são, a seguir segundo os ajustes do atendimento, o algoritmo de hash API está buscado.
Por 12 horas o questionário salvar na memória do server.

4.

O atendimento entra o Contact Center (Caller-> CVP - > ICM) e então, as verificações de
sistema se a característica pós-chamada da avaliação (PCS) é permitida. Neste caso, é
permitido pelo euse do th da variável user.microapp.isPostCallSurvey no script ICM.

5.

O número discado da chamada recebida (DN) é associado com um tipo de chamada e por
sua vez a avaliação (SMS/Email) adiada WxM. Desde que o ICM precisa a confirmação dos
chamadores a fim receber o email da avaliação adiada e do chamador/número móvel, envia
os detalhes do aplicativo VXML para ser executado como parte do pedido do script da
corrida de volta ao CVP.

6.

O server VXML executa o aplicativo distribuído VXML e captura a vontade do usuário de
receber a avaliação adiada. O aplicativo VXML igualmente captura o ID do usuário, e o
email/número móvel. O CVP VXML envia de volta ao ICM através do navegador de voz ao
CVP como parte das variáveis de ExtVXML. Neste fluxo de chamadas inteiro, o pé VXML
apenas obtém involvido para a coleção das entradas de usuário, e nunca interage/envolve
com o WxM em caso do pé adiado da avaliação. Este é a diferença original no meio Inline e
fluxo adiado.

7.

O ICM ordena as entradas do chamador recebidas de CVP VXML (FromExtVXML 0 & 1)
como parte de POD.ID e identifica um alvo do agente para o atendimento. O roteador de
ICM envia então a informação de contexto associada do atendimento (isto é ID do agente, o
grupo de habilidades ID, a equipe ID, e a expedição ID) junto com outros detalhes do
contexto do atendimento de volta ao CVP no mensagem CONNECT. Isto é conseguido pelo
Expanded Call Context (ECC) CxSurveyInfo variável. O CVP SORVE o processo do pé o
mensagem CONNECT e encaminha o atendimento ao agente visado.

8.

O chamador desliga o atendimento. Despache o ID recebido como parte do mensagem
CONNECT, diga ao server do atendimento CVP que Email/SMS precisa de ser enviado ao
chamador após as extremidades do atendimento.

9.

O server do atendimento CVP cria um grupo de pedidos e envia-o a Cloud Connect que
contém a expedição ID, o cliente ID, o email, e o número móvel (recebido em etapa 8) e
chama o DispatchRequest() API em Cloud Connect. Uma vez que Cloud Connect recebeu
o pedido da expedição, atualiza todas as etiquetas do prefill conforme o molde da
expedição e encaminha o DispatchRequest() a WxM que passa por sua vez no fornecedor
de WxM SMS/Email configurado em WxM.

10.



O fornecedor de WxM SMS/Email aceita o DispatchRequest() e envia o ack 202 aceitado
de volta a WxM. Uma vez que WxM recebe os 202 aceitaram a mensagem, ele passam de
volta ao CVP.

11.

O fornecedor de WxM SMS/Email envia a informação da avaliação no formulário
SMS/Email conforme o pedido da expedição. O chamador recebe o Email/SMS segundo as
indicações da imagem.

12.

você pode usar o link em Email/SMS e em COMEÇO do clique a fim preencher as perguntas da
avaliação. Uma vez que você responde a todas as perguntas e as submete, estão passadas de
volta ao WxM respository.

Configurar

Provision o serviço WXM em Cloud Connect



Cloud Connect interage com a plataforma de WxM pelo uso de um serviço novo do recipiente
chamado CherryPoint. Este serviço é executado no active - o modo do estado ativo em ambos os
Nós da nuvem conecta-o e permite- de alcançar a plataforma de WxM.

Para integrar a nuvem conecte com o portal de WxM, licença de WxM precisa de ser comprado.
Isto provoca o processo onboarding pela equipe da ativação WXM. Depois que uma criação bem
sucedida do org estes fundamentos é enviada ao endereço email registrado. 

Usuário do Desktop & chave API●

Usuário de sistema & chave API●

Prefixo PIN da Voz●

Prefixo da Web URL●

Desenvolvimento ID●

Detalhes do proxy●

Uma vez acima da informação é recebido na nuvem preliminar conectam o server executam a
configuração do cherrypoint do cloudconnect do comando set a fim atualizar os detalhes de
configuração e para integrar a nuvem conecte a WxM.



Where: 

Desenvolvimento ID: Esta pode ser todo o número fictício ou de solução CCE ID de sistema.●

Detalhes do proxy: Assegure-se de que o proxy usado esteja ou se fixe não (porta 80 ou
8080) ou se fixe (porta 443). O proxy com autenticação não é apoiado.

●

Depois que os detalhes de configuração são atualizados com sucesso reinitialize o contianer do
cherrypoint com a parada e os comandos start.

cherrypoint da parada do cloudconnect dos utils●

cherrypoint do começo do cloudconnect dos utils●

Para verificar a configuração e a Conectividade ao WXM você pode executar estes comandos
respectivamente. 

Mostre a configuração do cherrypoint do cloudconnect●

teste-Conectividade do cherrypoint do cloudconnect dos utils●

  
  

Nota: Se há uma edição com a conexão ao Internet, você vê o erro com código 400.



  
  

Configuração relacionada ICM:

1. Cloud Connect no base de dados do inventário  

A primeira etapa é adicionar a nuvem conecta o server no base de dados do inventário da
estação de trabalho de administração (AW). Para incluir o server, na página de administração
CCE no dispositivo do inventário do cartão da infraestrutura, adicionar a nuvem conectam
detalhes do server.

Nota: Você pode ver que o “erro de servidor interno” na página e isto é devido faltar de uma
comunicação segura entre o AW e a nuvem conecte server.

  
  

Para resolver esta edição, assegure-se de que os Certificados apropriados estejam trocados
entre os server. Para mais detalhes na troca do certificado no ambiente auto-assinado para a
solução CCE refira por favor este artigo: Troca do certificado auto-assinado UCCE. Para CA-
Assinar refira este artigo: Certificado assinado CCE CA.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/contact-center/unified-contact-center-enterprise/215445-exchange-self-signed-certificates-in-a-u.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/contact-center/unified-contact-center-enterprise/215445-exchange-self-signed-certificates-in-a-u.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/contact-center/packaged-contact-center-enterprise/215664-implement-ca-signed-certificates-in-a-cc.html


2. Variáveis de ECC

Assegure-se de que estes variáveis de ECC estejam permitidos na solução ICM

user.microapp.isPostCallSurvey●

user.CxSurveyInfo●

POD.ID●

Nota: Se a variável user.CxSurveyInfo e as variáveis POD.ID não são ajustadas
corretamente, o server CVP não cria um pedido API para a nuvem conecta o server.

3. Tipo de chamada ICM e associação da avaliação

Avaliação adiada: Neste tipo de avaliação, após as extremidades da chamada do cliente, o cliente
recebe um link da avaliação, através de SMS ou do email, que o cliente pode responder em sua
conveniência.

Segundo as exigências do negócio, a avaliação adiada pode ser permitida no tipo de chamada
associado com o script principal ICM.

 Você pode traçar o tipo de chamada e a avaliação através da página de administração CCE.
Navegue para chamar ajustes > ajustes da rota > página de tipo de chamada e para selecionar o
tipo de chamada do script icm onde a associação da avaliação é precisada, e para verificar a
caixa do Gerenciamento da experiência da possibilidade.



Nota: Quando o usuário alcança a página de tipo de chamada através de CCEAdmin, o AW
envia um <cloudconnectFQDN >:8445/cherrypoint/status?details=true de https:// do pedido
do cargo para nublar-se conecta o server para verificar o estado da integração do serviço do
cherrypoint. Se o resultado indica que o serviço está acima então permita o Gerenciamento
da experiência é indicado no UI, mais a opção não é visível. 

Na aba do Gerenciamento da experiência selecione a avaliação deffered com o questionário
desejado que é configurado no portal de WxM. Os questionários povoados na página seleta do
questionário são esse configuram no portal de WxM. Obtêm sincronizados através da nuvem
conectam.

4. Atendimento principal na configuração do script:

No script principal assegure-se de que a variável user.microapp.isPostCallSurvey esteja ajustada.
Para este script se a avaliação pós-chamada de WxM é grupo necessário a variável “Y”, à
bandeira “N” desabilita o WxM PCS para os atendimentos que entram a este script principal.



POD.ID Value set to -->

concatenate(Call.user.microapp.FromExtVXML[0],";",Call.user.microapp.FromExtVXML[1])

Nota: Se o nó variável ajustado user.microapp.isPostCallSurvey não é configurado no script
à revelia o CVP marca o atendimento para a avaliação pós-chamada mas os trabalhos da
avaliação somente com característica tradicional PCS, atendimento de WxM PCS falham.

Configuração relacionada CVP

1. CloudConnect em NOAMP

Para que o componente de servidor CVP VXML comunique-se com a nuvem conecte a primeira
etapa é adicionar a nuvem conectam o server no portal novo do gerenciador de operações CVP
(NOAMP). Para adicionar, na página NOAMP na seção de integração clique sobre a nuvem
conectam, o server seleto do atendimento CVP do dispositivo deixa cair para baixo a lista e
adiciona a nuvem conecta detalhes do server.



Nota:  Enquanto um nome de domínio totalmente qualificado melhor praticar (FQDN) da
nuvem conecta os server devem ser usados.

Você pode ver que o “erro de servidor interno” na página e nesta é devido faltar de uma
comunicação segura entre server do atendimento OAMP e CVP.

Para resolver esta edição, assegure-se de que os Certificados apropriados estejam trocados
entre o server CVP e server OAMP. Para mais detalhes na troca do certificado no ambiente auto-
assinado para a solução CCE refira por favor este artigo: Troca do certificado auto-assinado
UCCE. Para CA-Assinar refira este artigo: Certificado assinado CCE CA.

O server OAMP empurra a nuvem conecta detalhes do server a todos os server do atendimento
CVP e a informação é adde no arquivo sip.properties segundo as indicações da imagem. 

#Cloud connect Publisher Address SIP.CloudConnect.publisherAddress = cloudconnecta125.grey.com #Cloud connect subscriber Address

SIP.CloudConnect.subscriberAddress = cloudconnectb125.grey.com #Cloud connect password SIP.CloudConnect.password =

2o3z18gCsJ*M2/ZWs/

#Cloud connect username

SIP.CloudConnect.username = administrator #Cloud connect HTTP request time out SIP.CloudConnect.RequestTimeout = 10000 #Cloud

connect evapoint Endpoint API SIP.ClouConnect.CreateMeetingApi = /evapoint/meeting/create SIP.ClouConnect.DeleteMeetingApi =

/evapoint/meeting/end SIP.ClouConnect.StatusApi = /evapoint/status #Cloud connect Survey Endpoint API

SIP.ClouConnect.SurveyEndPointApi = /cherrypoint/surveyendpoint SIP.ClouConnect.AuthTokenApi = /cherrypoint/authtoken

#CLoudCherry Customer ID SIP.CloudCherry.CustomerID = icm #CLoudCherry Email ID SIP.CloudCherry.CustomerEmailID = abc@cc.demo.com

SIP.CloudCherry.SurveyValidityTime = 300000 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/contact-center/unified-contact-center-enterprise/215445-exchange-self-signed-certificates-in-a-u.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/contact-center/unified-contact-center-enterprise/215445-exchange-self-signed-certificates-in-a-u.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/contact-center/unified-contact-center-enterprise/215445-exchange-self-signed-certificates-in-a-u.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/contact-center/packaged-contact-center-enterprise/215664-implement-ca-signed-certificates-in-a-cc.html


Nota: Quando você adiciona o cloudconnect em NOAMP, o sistema empurra Nós do
cloudconnect, nome de usuário e senha sobre para o arquivo sip.properties, descansa todos
os campos no tiro de tela acima deve ser adicionado manualmente ao arquivo se aquele
não está atual.

Reinicie o server do atendimento CVP.

2. Crie o pedido do estúdio do atendimento para recolher entradas de usuário:

External VXML 0 set to -->

cc_CustomerId={Data.Element.OptSurvey.cid};Email=username@email.com;Mobile=1234567890;cc_languag

e=en-us

External VXML 1 set to --> Optin={Data.Element.OptSurvey.value}

Nota: No exemplo acima, a variável externo VXML 0 é ajustada manualmente. O
desenvolvimento real pode ser feito de várias maneiras para encontrar chamado no
email/número móvel do cliente através dos mergulhos etc. do base de dados.

3. Distribua o aplicativo

Distribua o app. Clique sobre o arquivo de lote do deployapp.

Configuração relacionada da fineza

WxM oferece dois dispositivos diferentes para agentes e supervisores do centro de chamadas. 



(a) Dispositivo da viagem da experiência do cliente (CEJ): Indica todas as respostas da avaliação
do passado de um cliente em uma lista cronológica ao agente quando aceitam uma chamada do
cliente.

(b) Dispositivo da analítica da experiência do cliente (CEA):  O CEA indica a informação segundo
o tipo de recursos que são entrados à fineza.

Agente: Indica o pulso total dos agentes com o medidor do padrão para indústria tal como NP,
CSAT, e CES.

Supervisor: Indica o pulso total da equipe \ agentes com o medidor do padrão para indústria tal
como NP, CSAT, e CES.



A fim permitir estes dispositivos na fineza estas são as etapas necessárias.

1. Troca do certificado

Os dispositivos interagem com a plataforma de WxM diretamente para obter a informação
requerida. Para que WxM aceite o pedido do dispositivo, o token da autorização é exigido que os
server da fineza buscam da nuvem conectam. Devido à troca do certificado da conformidade SRC
entre a fineza e a nuvem conecte server são exigidos para uma comunicação bem sucedida. 
Para o ambiente auto-assinado siga por favor as etapas como exposto neste documento.

2. Cloud Connect na fineza Admin

A fineza deve estar ciente da nuvem conecta o server e esta é conseguida quando você adiciona
a nuvem conecta detalhes na página de administração da fineza.



3. Habilitação do dispositivo  

Dispositivo CEJ: Para permitir o dispositivo CEJ na fineza exporte o código do dispositivo de WxM
e copie-o na página da disposição do desktop admin da fineza para o agente & o supervisor. As
etapas para conseguir isto são como segue:

Etapa 1. Início de uma sessão a WxM com a conta admin.



Etapa 2. Transfira o dispositivo CEJ dos espaços - Experiência total - exporte o dispositivo da
viagem do Contact Center de Cisco.

Etapa 3. Copie a URL.

Etapa 4.  Na página da disposição do desktop de CFAdmin da fineza inclua a URL sob a aba
home da disposição do agente.



Etapa 5. Na página da disposição do desktop de CFAdmin da fineza inclua a mesma URL sob a
HOME da disposição do supervisor.

Dispositivo do agente CEA: As etapas similares como o dispositivo CEJ são precisadas de
permitir este pedido para agentes na fineza.

Etapa1.  No portal de WxM admin no painel seleto do agente do espaço e na barra navegacional
do lado esquerdo optar para a opção da analítica da experiência do cliente.  Como as cargas do
quadro CEA pressionam o botão e em deixe cair para baixo o menu que a exportação seleta
Cisco contacta a opção de Gagdet do centro.

Etapa 2. Copie a URL e altere a URL: adicione-lhe o &filterTags=cc_AgentId do filtro.



Etapa 3.  Na página da disposição do desktop de CFAdmin da fineza inclua a URL sob a aba do
myStatistics do papel do agente.

Dispositivo do supervisor CEA: As etapas similares como o dispositivo CEJ são precisadas de
permitir este pedido para o supervisor na fineza.

Etapa1. No portal de WxM admin no painel seleto do supervisor do espaço e na barra
navegacional do lado esquerdo optar para a opção da analítica da experiência do cliente.  Como
as cargas do quadro CEA pressionam: abotoe e em deixe cair para baixo o menu que a
exportação seleta Cisco contacta a opção do dispositivo do centro.

Etapa 2. Copie a URL e altere a URL: adicione-lhe o &filterTags=cc_TeamId do filtro.



Etapa 3.  Na página da disposição do desktop de CFAdmin da fineza inclua a URL sob a aba do
teamData do papel do supervisor

4. Server brancos URL da fineza da lista

Para assegurar pedidos API da fineza a WxM são autenticados, o server URL da fineza deve ser
whitelisted no server de WxM.

No portal de WxM admin - edite o perfil sob a aba da ORIGEM COR incluem o server URL da
fineza com porta 8445.

Nota: As URL podem ser FQDN do server ou da curinga da fineza tal como
https://*.bora.com:8445

Verificar



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

Troubleshooting

Não há atualmente nenhuma etapa do específico disponível para pesquisar defeitos esta
configuração.

Informações Relacionadas

Para obter informações sobre da avaliação Inline de WxM refira por favor este artigo: Integre
a avaliação Inline do Gerenciamento da experiência do WebEx (WxM) com solução UCCE

●

Para obter informações sobre da troca do certificado auto-assinado para a solução CCE refira
por favor este artigo: Troca do certificado auto-assinado UCCE

●

Para obter informações sobre da aplicação do certificado assinado de CA na solução CCE
refira por favor este artigo: Certificado assinado CCE CA

●

Aplicativo CVP GitHub WxM: Aplicativo CVP GitHub de WxM do padrão●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/contact-center/webex-experience-management/215630-integrate-webex-experience-management-w.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/contact-center/webex-experience-management/215630-integrate-webex-experience-management-w.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/contact-center/unified-contact-center-enterprise/215445-exchange-self-signed-certificates-in-a-u.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/contact-center/packaged-contact-center-enterprise/215664-implement-ca-signed-certificates-in-a-cc.html
https://github.com/CiscoDevNet/cvp-sample-code/blob/master/DeployableApps/WXM-IVR-App/wxm.zi
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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