
Troubleshooting CUIC: Quando os atendimentos
oferecidos forem menos então os atendimentos
respondidos 
Índice

Introdução
Pré-requisitos
Requisitos
Componentes Utilizados
Problema
Solução

Introdução

Este original descreve os detalhes em torno da encenação específica onde você verá os
atendimentos oferecidos menos então os atendimentos respondidos no relatório unificado do
centro da inteligência (CUIC).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco unificou a integração Center da inteligência com ICM O DB (para relatórios.)●

Os componets do núcleo ICM (roteador, registador, PG e AW/HDS)●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

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

Problema

Em CUIC se histórico todos os campos que o relatório lhe é executado mostrarão que os campos
múltiplos e alguns dele são atendimentos oferecidos e atendimentos respondidos. Nestes
relatório e múltiplo outro espera-se que os atendimentos oferecidos seriam iguais a ou mesmo
mais então os atendimentos responderam. Embora nesta encenação muito original você verá que
os atendimentos responderam realmente a mais do que os atendimentos oferecidos.



Solução

Etapas em como os dados são redigidos

O roteador de ICM recebe um atendimento novo e gerencie o InvokeID para este
atendimento.

1.

O roteador envia o pré-chamada indica ao destino do dispositivo e marca então o
atendimento como “oferecido”.

2.

O PG OPC periodicamente (à revelia, o intervalo é 3 segundos) envia a atualização de
status de agente ao roteador de ICM. O roteador de ICM aumentará a contagem
“respondida” baseada sobre no estado “de fala” de “InvokeID” e de agente.

3.

O atendimento é terminado uma vez, OPC nivelará o registro TCD ao roteador de ICM então
que o roteador aumentará a contagem “segurada” por 1.

4.

Nota: Note por favor a frequência do resplendor TCD do OPC ao roteador é segundo o
registro MaxNumTCDBuffered no servidor de PG. Se o volume da chamada é muito alto, o
resplendor TCD será mais frequentemente.

Causa da edição

Em resumo, o roteador gerencie a contagem de “CallsOffered” quando distribui o
atendimento ao destino do dispositivo.

1.

A contagem de CallsAnswered está provocada pela atualização de status de agente
periódica quando a contagem de CallsHandled estiver baseada no registro TCD quando o
atendimento está terminado.

2.

O que é importante é aqui notar que quando houver uma encenação onde um atendimento
que seja muito curto (menos de 3 segundos), o resplendor TCD chegará antes da
atualização de status de agente.

3.

Assim a tabela de Call_Type_Interval terá menos contagem de CallsAnswered do que a
contagem de CallsHandled.

4.

Para resumir; Os atendimentos oferecidos o == chamam respondido que + //abandonado
atendimentos esta indicação não pode ser verdadeiro inteiramente e mais correlação dos dados
da tabela do skill_group estaria exigida.

Solução

Uma ação alternativa “pode ser” rever a tabela relativa skill_group da meia hora/intervalo para
relatar ou aumentar o intervalo de TCDflush (esta etapa particular não será recomendada a
menos que o BU identificar lá for uma necessidade urgente de fazer assim). Se os inventários de
estoque CUIC não são realmente benéficos aqui e o cliente quer ir com uns relatórios
personalizados, a seguir infelizmente então este é além da situação de Troubleshooting do TAC.
Assim nós recomendamo-lo coordenar mais perguntas com a equipe de Cisco Devnet.

 https://community.cisco.com/t5/for-developers/ct-p/4409j-developer-home
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