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Introduction

Este documento descreve as possíveis opções que podem ser usadas para monitorar portas de
discador SIP de saída em tempo real e histórico.

Opções do monitor

Há algumas opções para monitorar portas de discador de saída em tempo real e históricas na
solução Unified Contact Center Enterprise (UCCE). Estas são as opções:

Cisco Unified Intelligent Center (CUIC)●

Simple Network Management Tool (SNMP)●

UCCE procmon●

Monitor de desempenho●

CUIC

Histórico

Etapa 1. Faça login no CUIC.

Etapa 2. Navegue até Relatório > Estoque > CCE > CCE_OB_Historical> Relatório diário da
capacidade do discador e execute o relatório.

Tempo real

Etapa 1. Faça login no CUIC.

Etapa 2. Navegue até Relatório > Estoque > CCE > CCE_OB_Realtime e execute estes relatórios



Contagem de resumo de chamadas por campanha em tempo real●

Tempo real do discador●

Tempo real do status da importação●

Regra de Consulta na Campanha em Tempo Real●

Mais detalhes podem ser encontrados aqui:

Guia de relatórios do UCCE

SNMP

A interceptação SNMP pode ser configurada para obter informações em tempo real no UCCE a
seguir:

Guia SNMP da Cisco

C:\icm\SNMP
ccaDialerConfiguredPorts (11)
ccaDialerIdlePorts (14)
Da tabela ccadialer

Mais informações sobre a configuração SNMP no UCCE:

Configuração de SNMP no UCCE

UCCE Procmon

Siga as etapas abaixo para executar a captura no Outbound Dialer:

Etapa 1. Faça login no servidor UCCE Peripheral Gateway (PG) onde seu discador reside.

Etapa 2. Abrir linha de comando a partir do Windows start.

Etapa 3. Execute este comando.

procmon ba_capture [/on] [/off] [/options] [/type] 

/on, /off

/on ativa a captura de pacotes, /off desativa a captura de pacotes. O padrão é off; você deveria
ligá-lo.

/options

-i <ifname>: Especifica o nome da interface na qual capturar.

-w <nome do arquivo>: Captura diretamente no arquivo no formato pcap; o arquivo pode ser
aberto com o Wireshark

ou com outras ferramentas.

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/icm_enterprise/icm_enterprise_10_0_1/User/Guide/UCCE_BK_UD56CF96_00_ucce-reporting-user-guide.pdf
http://snmp.cloudapps.cisco.com/Support/SNMP/do/BrowseOID.do?local=en&translate=Translate&objectInput=1.3.6.1.4.1.9.9.473.1.3.10.1#oidContent
/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/ipcc_enterprise/ippcenterprise9_0_1/configuration/guide/UCCE_BK_SB0803E6_00_simple-network-management-protocol-guide.pdf


-C <file_size>: Especifica o tamanho máximo de um arquivo de captura. As unidades de file_size
são milhões de bytes (1.000.000 bytes, não 1.048.576 bytes).

-W <filecount>: Especifica o número de arquivos criados. Os arquivos de captura são substituídos
desde o início, criando assim um buffer de rotação. Os arquivos de captura após o primeiro
arquivo de captura têm o nome especificado com o sinalizador -w, com um número após ele,
iniciando em 1 e continuando para cima.

-tt : Imprime um timestamp não formatado em cada linha de despejo.

-s : Bytes snarfssnaplen de dados de cada pacote em vez do padrão de 68 . Definir snaplen como
0 significa usar o comprimento necessário para capturar pacotes inteiros.

/type

/type 1 captura somente pacotes SIP ou /type 2 captura todo o payload de dados na máquina host
do Discador.

Por exemplo, o comando

capture /on /options -i 2 -tt -C 20 -s 0 -W 20 -w DialerCapture

Captura pacotes de rede na interface 3 com arquivos de captura: capture1 - capture20. O número
máximo de arquivos de captura armazenados é 20. Depois que 20 arquivos são criados, o
arquivo de captura mais antigo é substituído pelos novos dados.
O tamanho máximo do arquivo é 20 MB.

Monitor de desempenho

Importar modelo do conjunto de coletores de dados do Unified CCE

No Monitor de Desempenho, use o arquivo de modelo, CCE.xml, para criar um Conjunto de
Coletores de Dados para capturar o conjunto padrão de contadores de desempenho para os
componentes do Unified CCE. Em qualquer máquina onde um componente do Unified CCE está
instalado, o arquivo de modelo é instalado no icm\serviceability\perfmondiretório. Depois de criar
um conjunto de coletor de dados, você pode agendar ou iniciar manualmente para capturar o
contador de desempenho do Unified CCE.

Siga estas etapas para importar o arquivo de modelo e criar o conjunto de coletor de dados:

Etapa 1. Inicie a ferramenta Monitor de Desempenho Windows de 32 bits usando o atalho
chamado Monitor de Desempenho. Esse atalho está disponível na pasta Ferramentas do Cisco
Unified CCE. Como alternativa, você também pode iniciar o utilitário de 32 bits executando o
comando mmc /32 perfmon.msc.

Etapa 2. No painel à esquerda, expanda Data Collector Sets (Conjuntos de coletores de dados).

Etapa 3. Clique com o botão direito do mouse em Definido pelo usuário e selecione Novo >
Conjunto de coletores de dados. O assistente Conjunto de coletores de dados é aberto.

Etapa 4. Forneça um nome para o Conjunto de Coletores de Dados e selecione Criar a partir de



um modelo. Clique em Next.

Etapa 5. Clique em Procurar. Vá para icm\serviceability\perfmon e selecione o arquivo CCE.xml.
Clique em Next.

Etapa 6. Especifique o local onde deseja coletar o log do contador de desempenho. Clique em
Next

Passo 7. Selecione Salvar e fechar e clique em Concluir.

O Monitor de Desempenho cria o Conjunto de Coletores de Dados importando o arquivo XML.
Você pode editar o Conjunto de Coletores de Dados para modificar a monitoração do
componente. Por exemplo, para alterar o intervalo de amostragem ou adicionar ou remover
contadores. Para obter mais informações, consulte "Criando conjuntos de coletores de dados" na
ajuda on-line do Monitor de desempenho.

Outbound Option Dialer

Objeto de Desempenho
Discador Cisco ICM
Instância do contador
"{Instance Name}"

Contadores de Discadores de Opção de Saída

Sempre
ligado?

Nome do
contador

Descrição

Y Profundidade
de Fila

O Discador é um processo multisegmentado que se comunica entre threads
usando mensagens entre threads. Indica quantas mensagens estão
atualmente na fila para o thread de distribuição principal. Por padrão, o
processo do Discador é reiniciado quando esse valor excede 10.000
mensagens.

Y Tempo
médio na fila

O Discador é um processo multisegmentado que se comunica entre threads
usando mensagens. Há um thread de distribuição principal envolvido na
maioria dos processamentos. Mostra qual é o tempo médio gasto na fila.

Y Agentes em
conversa

Para uma campanha de agente, o Discador substitui as chamadas aos clientes
e transfere esses clientes aos agentes. Este contador indica quantos agentes
estão conversando no momento no grupo de habilidades da campanha
monitorada.

Y

Contagem de
portas
ocupadas
(cliente)

A porta é a unidade no Discador que faz chamadas para agentes de reserva e
para entrar em contato com clientes. Este contador controla quantas portas
estão ocupadas tentando entrar em contato com os clientes. Isso inclui portas
que estão discando ativamente e aquelas que foram alocadas, mas ainda não
estão discando para um cliente.

Y

Portas
discando
ativamente a
contagem de
clientes

A porta é a unidade no Discador que faz chamadas para agentes de reserva e
para entrar em contato com clientes. Este contador controla as portas que
estão discando ativamente para os clientes.

Y

Contagem de
Portas
Ocupadas
(Reserva)

A porta é a unidade no Discador que faz chamadas para agentes de reserva e
para entrar em contato com clientes. Este contador controla quantas portas
estão atualmente ocupadas reservando agentes somente para registros
normais.



Y

Contagem de
Portas de
Reserva do
Agente

A porta é a unidade no Discador que faz chamadas para agentes de reserva e
para entrar em contato com clientes. Este contador controla quantas portas
estão sendo usadas atualmente para reservar agentes para registros normais
e de retorno de chamada.

Y
Porcentagem
de utilização
da porta

A porta é a unidade no Discador que faz chamadas para agentes de reserva e
para entrar em contato com clientes. Este contador controla a porcentagem do
total de portas de discador em uso para todas as chamadas de saída.

Y
Contagem de
portas
ociosas

A porta é a unidade no Discador que faz chamadas para agentes de reserva e
para entrar em contato com clientes. Este contador controla quantas portas
estão atualmente ociosas.

Y Registros
PCB em
cache

O Discador armazena em cache os registros PCB recebidos do gerente de
campanha. Este contador controla o número total de registros PCB
armazenados em cache.

Y
Registros
PCB ociosos
em cache

Este contador rastreia o número de registros PCB em cache que estão no
estado ocioso, aguardando para ser discado do discador.

Y

Registros de
PCB inativos
não prontos
em cache

Este contador controla o número de registros PCB em cache no estado ocioso
em que o Agente está no estado Não Pronto. Esses registros serão tentados
novamente até que o agente esteja pronto ou o tempo de chamada PCB
expire.

Y
Contagem de
Tentativas de
Chamada

O Discador tenta entrar em contato com os clientes e transferi-los para
agentes reservados ou uma IVR disponível. Este contador controla quantas
tentativas de cliente foram feitas hoje. Não inclui as chamadas de visualização
que foram rejeitadas ou ignoradas.

Y
Contagem de
chamadas
abandonadas

Quando um cliente é contatado e um agente não está disponível para atender
a chamada, a chamada pode ser descartada ou enviada para a RVI para
solicitação e enfileiramento. Quando qualquer uma dessas condições ocorre, o
total é contado como abandonado. Em uma campanha de transferência para
IVR, uma chamada será liberada e contabilizada como abandonada se o limite
de porta IVR configurado for excedido.

Y
Contagem de
Chamadas
de Reserva

O Discador faz chamadas para os agentes para reservá-las para uso ao tentar
entrar em contato com os clientes disponíveis. Este contador controla quantas
chamadas de reserva foram feitas hoje.

Y

Contagem de
chamadas da
secretária
eletrônica

Uma campanha pode ser habilitada para diferenciar entre voz ao vivo e
secretárias eletrônicas. Este contador rastreia quantas secretárias eletrônicas
foram detectadas hoje.

Y

Contagem de
chamadas
atendidas
pelo cliente

Uma campanha pode ser habilitada para diferenciar entre voz ao vivo e
secretárias eletrônicas. Se a detecção de secretária eletrônica (AMD) estiver
ativada para uma campanha, este contador é incrementado quando a voz ao
vivo é detectada. Se o AMD estiver desabilitado, todas as chamadas
conectadas que não sejam FAX serão identificadas como voz ao vivo. As
chamadas visualizadas diretamente são identificadas como voz ou AMD pelo
agente. Este contador é reiniciado diariamente à meia-noite.

Y

Contagem de
chamadas
não
atendidas do
cliente

O Discador tenta entrar em contato com os clientes. Este contador controla
quantas tentativas resultaram em uma condição de não resposta. Este
contador é reiniciado diariamente.

Y
Contagem de
chamadas de
erro

O Discador tenta entrar em contato com os clientes. Este contador rastreia
quantas tentativas resultaram em uma condição de erro de rede que inclui
nenhum toque de retorno, nenhum tom de discagem e chamada desconectada
da rede antes que o tempo limite do toque sem resposta fosse excedido.



Y

Número de
chamadas
tentadas por
segundo

Esse contador rastreia quantas chamadas por segundo o Discador está
colocando arredondadas para o número inteiro mais próximo. Se a taxa de
discagem for muito alta, ela poderá resultar em congestionamento de rede na
rede de voz, o que pode resultar em discagem ineficiente.
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