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Introdução

Este original descreve como configurar permissões a um relatório em Cisco unificou o centro da
inteligência (CUIC) para um usuário novo LDAP

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Relatório CUIC●

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

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.

Configurar

Etapa 1. Configurar um novo usuário no server do diretório ativo (AD) que você quer usar para
relatar finalidades.

Etapa 2. Início de uma sessão a CUIC como o usuário LDAP.



Etapa 3. No primeiro início de uma sessão, você não tem permissões correta até que aqueles
estejam concedidos por seu usuário admin CUIC. Para relatar, você precisa de ter o papel do
desenhista do relatório atribuído a você.

Etapa 4. Uma vez que as permissões são concedidas, você observa que opção dos relatórios são
agora visíveis.

Etapa 5. Como um usuário LDAP, é parte de todo o grupo das permissões dos usuários. Todo o
relatório, que tiver permissões para todos os usuários está disponível agora.



Etapa 6. Você pode verificar todo o relatório que tiver todo o acesso de usuários.

Passo 7. O usuário LDAP não tem o acesso ao inventário de estoque unificado da empresa do
Contact Center (UCCE) ainda.



Etapa 8. Entre com usuário admin CUIC e conceda permissões em conformidade.

Da imagem, ajuste permissões em relatórios - estoque - CCE - CCE AF histórico

Verificar

O usuário LDAP tem agora o acesso para ver e executar os relatórios no dobrador UCCE.
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