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Introdução

Este documento descreve o processo para atualizar a lista do equipe de agente no servidor de
administração e o server dos dados de tempo real (AW) e o sincronizar em Cisco unificaram o
centro da inteligência (CUIC).

Pré-requisitos

Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) 11.6●

CUIC 11.6●

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

UCCE●

CUIC●

Componentes Utilizados

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

UCCE 11.6●

CUIC 11.6●

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



Os membros da lista do equipe de agente mudam de vez em quando baseado em exigências do
negócio. Quando um agente novo ou um agente existente são adicionados e/ou removidos da
lista do agente, esta precisa de ser atualizada também em CUIC. Fazer assegura-se de assim
que os relatórios em equipes de agente sejam exatos e incluam todos os agentes que são seus
membros atuais.

Problema

Como atualizar a lista do equipe de agente no AW e se assegurar de que CUIC possa sincronizar
e obter esta atualização.

Solução

Etapa 1. Entre ao AW com userid que tem o acesso ao gerenciador de configuração.

Etapa 2. No gerenciador de configuração, expanda ferramentas, expanda ferramentas da lista, e
fazer duplo clique então a lista do equipe de agente.

Etapa 3. Destaque o nome do equipe de agente que exige membros ser editado. Clique a aba
dos “membros” e faça então a edição. Para o exemplo deste agente do documento será
adicionado, salvaguarda do clique segundo as indicações da imagem;



Etapa 4. Início de uma sessão a CUIC OAMP (o formato da URL será: https:// < endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de CUIC>/oamp/).

Etapa 5. Expanda o menu “configuração de grânulos”, e clique “a integração do usuário UCCE”;
como a mostra na imagem

Etapa 6. Na configuração da integração do usuário UCCE, duas opções podem ser consideradas
para a operação do sincronizar, programar ou ser executado agora.

Nota: Seu recomendado selecionar agora o “sincronizar” somente durante a janela de
manutenção.



Passo 7. A operação do sincronizar é terminada uma vez; as lista de relatórios sumário as
atualizações, segundo as indicações da imagem;

Verificar

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

Selecione o filtro dentro de um relatório e selecione a equipe com atualização e assegure-se de
que aliste a mesma lista dos membros que no AW;
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