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Etapa 1. Defina um variável de chamada expandido para a disposição.

Crie um script CCX com a capacidade do enfileiramento de chamada e a informações de contato
do atendimento da obtenção e ajuste etapas da informação de chamada da empresa. Como parte
do processo da criação do script, defina as variáveis do script.

Script do exemplo CCX.



Variáveis do script do
exemplo CCX.

Navegue aos ajustes > os variáveis de chamada expandidos para criar variáveis do Expanded
Call Context (ECC). Para distinguir entre as disposições múltiplas criadas na fineza, deve haver
um variável de ECC chamado user.layout. O valor para esta variável é ajustado com a etapa da
informação de chamada da empresa do grupo e aquele define que a disposição do variável de
chamada da fineza indicará os variáveis de chamada. Se nenhum user.layoutvariable existe, a
disposição do padrão estará usada.

Adicionalmente, todos os outros variáveis de ECC são especificados aqui.



Variávei
s de ECC do script do exemplo CCX.

Cuidado: Se a variável ECC user.layout é configurada pelo contrário como o usuário.
Disposição (a letra maiúscula L), a disposição feita sob encomenda no desktop da fineza
indicará na área de trabalho do agente, mas a disposição do telefone FIPPA reverterá à
disposição do variável de chamada do padrão. 

Cuidado: Se o ECC user.layoutvariable não é configurado, simplesmente a disposição do
variável de chamada da fineza do padrão estará usada.

Etapa 2. Recolha a informação de chamada.

Écomum recolher a informação sobre o atendimento através da etapa da informações de contato
de atendimento da obtenção. Neste exemplo, a chamada e o número chamado original são
recolhidos.

Após ter colocado a etapa da informações de contato do atendimento da obtenção, direito - clique
sobre a informações de contato do atendimento Get e selecione propriedades.

Defina os atributos para recolher traçando o atributo a uma variável.



  

Etapa 3. Defina variáveis de chamada.

Ajuste as variáveis na etapa da informação de chamada da empresa do grupo. Direito - clique a
informação de chamada sobre ajustada da empresa e selecione propriedades.

Os seguintes variáveis de chamada podem ser ajustados:

Call.CallerEnteredDigits●

Call.PeripheralVariable1 a Call.PeripheralVariable10●

Call.AccountNumber●

Variáveis do Expanded Call Context (ECC)●

Um variável de periférico pode somente conter 40 bytes, quando um variável de ECC puder
conter 210 bytes. Um código de padrão americano para o caráter do intercâmbio de informação
(ASCII) é 1 byte de comprimento. Adicionalmente, se mais variáveis de chamada do que aqueles
predefinidos no tab geral são precisados, use variáveis de ECC.



Nota: Call.PeripheralVariableX corresponde ao “callVariableX variável” na página de
administração da fineza de Cisco, onde X é um inteiro que varia de 1-10.

Na aba expandida dos variáveis de chamada, valores do mapa aos variáveis de ECC. 

Etapa 4. Crie um aplicativo que use o script.

Navegue à página de administração CCX > aos aplicativos > ao Gerenciamento unificados Cisco
do script e transfira arquivos pela rede o script.

Navegue à página de administração CCX > aos aplicativos > ao Gerenciamento de
aplicativo unificados Cisco e crie um aplicativo que use o script. Não esqueça definir nenhuns
parâmetros necessários do script. Neste exemplo, o CSQ é um parâmetro que deva manualmente
ser entrado na página de aplicativo.

Aplicativo do exemplo CCX com script.



Nota: A configuração direta do aplicativo, do disparador, dos grupos de Controle de
chamadas, dos agentes, das habilidades, da outra configuração da fineza, do FIPPA, etc. é
fora do âmbito deste original. Para detalhes nisto, refira os Guias de Administração UCCX.

Etapa 5. Configurar a disposição da fineza.

Crie uma disposição feita sob encomenda na página da fineza clicando novo.

Especifique o número de variáveis e nomeie as variáveis nas colunas esquerdas e direitas.

Especifique que variáveis são passadas do script a ser indicado na fineza. Os dropdowns
variáveis contêm todas as opções variáveis que podem ser passadas à fineza. 

Para especificar variáveis de ECC, selecione o costume… da opção dropdown:

Todos os nomes de variável de ECC definidos pelo utilizador criados em todo o script UCCX
devem começar com usuário. (lido: o user<dot>), assim que a configuração do variável de ECC
da fineza terão sempre o usuário como o primeiro parte do nome variável.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/customer-collaboration/unified-contact-center-express/products-maintenance-guides-list.html


 A disposição configurada final do exemplo.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Faça uma chamada de teste e valide os olhares do desktop da fineza como desejados.



Se FIPPA é usado, faça uma chamada de teste e valide os olhares do aplicativo do
telefone FIPPA como desejados.

Troubleshooting

Não há atualmente nenhuma informação de Troubleshooting especial disponível para esta
configuração.

Informações Relacionadas

CSCvb21357 - ENH: A fineza deve ter Call.CallerEnteredDigits e Call.AccountNumber●

CSCus04310 - Os trabalhos do PNF do navegador falham para variáveis de ECC feitos sob
encomenda.

●

CSCvm84933 - DOC: O comprimento máximo do Peripheral e dos variáveis de ECC não é
documentado

●

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvb21357/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCus04310/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm84933/?reffering_site=dumpcr
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Introdução

Este original descreve como configurar disposições feitas sob encomenda do variável de
chamada para a fineza e o agente do telefone IP da fineza (FIPPA) para UCCX.

  

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Contact Center unificado expresso (UCCX)●

Finesse●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Versão 11.0(1) e mais recente UCCX. As imagens vêm de UCCX 11.6(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 a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

A maioria da configuração é feita no script usado para distribuir o atendimento ao agente da
fineza. As disposições variáveis da chamada múltipla podem ser criadas na fineza que
começa com o UCCX 11.0. Antes de 11.0 (10.0, 10.5, e 10.6), somente uma disposição do
variável de chamada poderia ser criada na fineza. FIPPA foi introduzido em UCCX 11.0.

Configurar

Etapa 1. Defina um variável de chamada expandido para a disposição.

Crie um script CCX com a capacidade do enfileiramento de chamada e a informações de contato
do atendimento da obtenção e ajuste etapas da informação de chamada da empresa. Como parte
do processo da criação do script, defina as variáveis do script.

https://supportforums.cisco.com/sites/default/files/attachments/discussion/obivr_campaign_contact_variables.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav


Script do exemplo CCX.

Variáveis do script do
exemplo CCX.

Navegue aos ajustes > os variáveis de chamada expandidos para criar variáveis do Expanded
Call Context (ECC). Para distinguir entre as disposições múltiplas criadas na fineza, deve haver
um variável de ECC chamado user.layout. O valor para esta variável é ajustado com a etapa da
informação de chamada da empresa do grupo e aquele define que a disposição do variável de
chamada da fineza indicará os variáveis de chamada. Se nenhum user.layoutvariable existe, a
disposição do padrão estará usada.

Adicionalmente, todos os outros variáveis de ECC são especificados aqui.



Variávei
s de ECC do script do exemplo CCX.

Cuidado: Se a variável ECC user.layout é configurada pelo contrário como o usuário.
Disposição (a letra maiúscula L), a disposição feita sob encomenda no desktop da fineza
indicará na área de trabalho do agente, mas a disposição do telefone FIPPA reverterá à
disposição do variável de chamada do padrão. 

Cuidado: Se o ECC user.layoutvariable não é configurado, simplesmente a disposição do
variável de chamada da fineza do padrão estará usada.

Etapa 2. Recolha a informação de chamada.

Écomum recolher a informação sobre o atendimento através da etapa da informações de contato
de atendimento da obtenção. Neste exemplo, a chamada e o número chamado original são
recolhidos.

Após ter colocado a etapa da informações de contato do atendimento da obtenção, direito - clique
sobre a informações de contato do atendimento Get e selecione propriedades.

Defina os atributos para recolher traçando o atributo a uma variável.



  

Etapa 3. Defina variáveis de chamada.

Ajuste as variáveis na etapa da informação de chamada da empresa do grupo. Direito - clique a
informação de chamada sobre ajustada da empresa e selecione propriedades.

Os seguintes variáveis de chamada podem ser ajustados:

Call.CallerEnteredDigits●

Call.PeripheralVariable1 a Call.PeripheralVariable10●

Call.AccountNumber●

Variáveis do Expanded Call Context (ECC)●

Um variável de periférico pode somente conter 40 bytes, quando um variável de ECC puder
conter 210 bytes. Um código de padrão americano para o caráter do intercâmbio de informação
(ASCII) é 1 byte de comprimento. Adicionalmente, se mais variáveis de chamada do que aqueles
predefinidos no tab geral são precisados, use variáveis de ECC.



Nota: Call.PeripheralVariableX corresponde ao “callVariableX variável” na página de
administração da fineza de Cisco, onde X é um inteiro que varia de 1-10.

Na aba expandida dos variáveis de chamada, valores do mapa aos variáveis de ECC. 

Etapa 4. Crie um aplicativo que use o script.

Navegue à página de administração CCX > aos aplicativos > ao Gerenciamento unificados Cisco
do script e transfira arquivos pela rede o script.

Navegue à página de administração CCX > aos aplicativos > ao Gerenciamento de
aplicativo unificados Cisco e crie um aplicativo que use o script. Não esqueça definir nenhuns
parâmetros necessários do script. Neste exemplo, o CSQ é um parâmetro que deva manualmente
ser entrado na página de aplicativo.

Aplicativo do exemplo CCX com script.



Nota: A configuração direta do aplicativo, do disparador, dos grupos de Controle de
chamadas, dos agentes, das habilidades, da outra configuração da fineza, do FIPPA, etc. é
fora do âmbito deste original. Para detalhes nisto, refira os Guias de Administração UCCX.

 A disposição configurada final do exemplo.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Faça uma chamada de teste e valide os olhares do desktop da fineza como desejados.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/customer-collaboration/unified-contact-center-express/products-maintenance-guides-list.html


Se FIPPA é usado, faça uma chamada de teste e valide os olhares do aplicativo do
telefone FIPPA como desejados.

Troubleshooting

Não há atualmente nenhuma informação de Troubleshooting especial disponível para esta
configuração.

Informações Relacionadas

CSCvb21357 - ENH: A fineza deve ter Call.CallerEnteredDigits e Call.AccountNumber●

CSCus04310 - Os trabalhos do PNF do navegador falham para variáveis de ECC feitos sob
encomenda.

●

CSCvm84933 - DOC: O comprimento máximo do Peripheral e dos variáveis de ECC não é
documentado

●

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvb21357/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCus04310/?reffering_site=dumpcr
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvm84933/?reffering_site=dumpcr
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https://supportforums.cisco.com/sites/default/files/attachments/discussion/obivr_campaign_contact_variables.pdf
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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