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Introdução

Este documento descreve etapas para pesquisar defeitos as questões de inicialização do server
VXML que podem elevarar após ter instalado o portal da Voz de cliente (CVP) 11.6(1) que projeta
(ES) o 7 especial.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em CVP 11.6(1) ES 7.

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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Problema

Após ter instalado CVP 11.6.1 ES 7 no server do atendimento CVP e no server CVP VXML, o
serviço de Cisco CVP VXMLServer mostra o estado como o estado “sendo executado”, segundo
as indicações da imagem;

Contudo o doesnot do server VXML começa acima. Para confirmar isto assegure para rever logs
na localização do servidor C:\Cisco\CVP\VXMLServer\logs\GlobalAdminLogger e revisão CVP
VXML do nome de arquivo “admin_history<date>.txt”. O log indicará para durar a mensagem da
parada do server mas não haverá nenhum cargo ES da mensagem do começo do server instala,
segundo as indicações da imagem;



Igualmente nenhum aplicativo no server não carrega incluir HelloWorld e o startup_error_log
VXML no trajeto C:\Cisco\CVP\VXMLServer\logs relatará o erro:

SERVER ERROR: There was a problem loading classes from CVP_HOME\VXMLServer/common. The error

was: There was a problem loading classes from CVP_HOME\VXMLServer/common. The root cause was:

java.lang.NoClassDefFoundError: org/quartz/Job

Solução

Esta edição ocorre quando os arquivos jar feitos sob encomenda não são adicionados de volta
aos lugar que respectivos o cargo instala de CVP 11.6.1 ES 7. Alguns lugar onde os arquivos jar
feitos sob encomenda precisam de ser verificados pre e o cargo instalam estão:

C:\Cisco\CVP\VXMLServer\common\lib

C:\Cisco\CVP\VXMLServer\Tomcat\webapps\CVP\WEB - INF \ liberal

Nota: Pode haver uns lugar adicionais. Os colaboradores do estúdio do atendimento devem
identificar todas as possíveis localizações para o índice do arquivo jar.

Para resolver esta edição:

Nota: Assegure-se de que os arquivos jar alternativos salvar antes que EVP 11.6.1 ES 7
esteve instalado; qual é uma exigência pre da etapa de instalação. Consulte Release Note
CVP 11.6.1 ES 7.

Pare o serviço do servidor de Cisco CVP VXML.●

Copie arquivos jar feitos sob encomenda em todos os lugar. Os arquivos do costume são o
que foram suportadas antes da instalação CVP 11.6.1 ES 7.

●

Enfie o serviço do servidor de Cisco CVP VXML.●

Verificar

Verifique que a partida do server está completo (logs da revisão na localização do servidor
C:\Cisco\CVP\VXMLServer\logs\GlobalAdminLogger e revisão CVP VXML do nome de
arquivo “admin_history<date>.txt”) e os aplicativos estão carregando (revendo o status.bat do
lugar C:\Cisco\CVP\VXMLServer\admin.)

●

Começo do server recebido em admin_history<date>.txt, como a mostra na imagem;●

Status.bat mostrará todos os aplicativos disponíveis como o corredor, segundo as indicações●

https://www.cisco.com/web/software/280840592/144648/Release_Document_1.html
https://www.cisco.com/web/software/280840592/144648/Release_Document_1.html


da imagem;

Nota: O nome do aplicativo alistado abaixo é de um laboratório CVP; esta lista pode ser
diferente e pode incluir mais ou menos nome do aplicativo baseados no que foi configurado
para ser executado.


	Pesquise defeitos questões de inicialização do server VXML após ter instalado o portal da Voz de cliente 11.6(1) ES 7
	Índice
	Introdução
	Componentes Utilizados

	Problema
	Solução
	Verificar


