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Introdução

Este original descreve como configurar e verificar a característica móvel do agente no Cisco
Unified Contact Center Enterprise (UCCE).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Configuração de dial plan do portal da Voz de cliente Cisco (CVP)●

Gerenciador de configuração de Cisco Intelligent Contact Management (ICM)●

Plano de discagem e configuração telefônica do gerente das comunicações unificadas de
Cisco (CUCM)

●

Server do objeto da integração de telefonia e computador de Cisco (SO CTI) Setup em UCCE
Peripheral Gateway (PG)

●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

CVP 9.0●

ICM 9.0●

CUCM 9.1●

SO CTI 9.0●

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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial de toda a alteração de configuração.

Configurar

Adicionar portas LCP (porta CTI local) e RCP (porta CTI remota) em CUCM

Etapa 1. Crie portas LCP e RCP em CUCM.

Embora não exigido, para melhores prática, use esta convenção de nomeação:

Para um nome local do pool da porta CTI, configurar um nome no formato LCPxxxxFyyyy, onde o
LCP identifica um pool local da porta CTI, xxxx é o ID periférico para o CM unificado PIM, e yyyy é
o número de porta CTI local. Exemplo: LCP5000F0000 representa a porta CTI: 0 em um pool
local da porta CTI para o CM unificado PIM com o ID periférico 5000.

Para um nome do pool da porta CTI da rede, use o mesmo formato, exceto o substituto RCP
como os primeiros três caráteres.

Note: Quando você não exigir uma convenção de nomeação, os substrings que identificam
o ID periférico unificado CM PIM e a porta CTI devem combinar para cada par local/rede.

Etapa 2. Adicionar os números de diretório (DN) às portas LCP/RCP e associe-as com o PGuser.
Assegure-se de que o número máximo de atendimentos e o disparador ocupado estejam
ajustados a 2 e a 1 respectivamente.

Segundo as indicações da imagem do laboratório:

Note: Se um chamador deve ouvir a música quando um agente do móbil coloca o chamador
na posse, você deve atribuir a música em recursos da posse (MoH) ao gateway de voz ou
ao tronco do ingresso que está conectado ao chamador (como você faz com agentes
tradicionais). Neste caso, o usuário ou a fonte de áudio da rede são especificados na
configuração local da porta CTI. Similarmente, se um agente móvel deve ouvir a música
quando o agente está posto sobre a posse, você deve atribuir recursos MOH ao gateway de
voz ou ao tronco do ingresso que é conectado ao agente móvel. Neste caso, o usuário ou a
fonte de áudio da rede são especificados na configuração remota da porta CTI.

Etapa 3. Se os agentes são antecipados para ficar entrados por mais de 12 horas no
connection(default) pregado, assegure-se de que este parâmetro em parâmetros do serviço do
CallManager CUCM esteja aumentado ou desabilitado. Põe zero a fim desabilitá-lo. Click Save.



Valor padrão como mostras na imagem abaixo.

Configurar UCCE/CVP para o agente móvel

Etapa 1.

Crie o agente que visa regras para a escala DN de portas LCP/RCP como mostras na imagem.

Etapa 2. Crie testes padrões do número discado para portas LCP no CVP operam, administram,
mantêm, Provision o console (OAMP) como mostras na imagem.

Exemplo: Distribuindo a escala 32> a CUCM. Você pode selecionar um grupo de servidor do
SORVO ou um IP Estático para o roteamento de chamada ao server específico CUCM.



Passo 3: Permita o agente móvel em configurações de agente de desktop. Igualmente selecione
o modo de agente móvel segundo as indicações da imagem. Click Save.



Etapa 4. Execute a instalação do SO CTI no PG e permita o agente móvel e o modo selecionado
segundo as indicações da imagem.



Note: Chame o modo da entrega que é usado pelo agente no início de uma sessão deve
combinar o modo da configuração de agente de desktop

Note: Se você usa troncos do SORVO, você deve configurar MTP. Isto igualmente aplica-se
se você usa troncos TDM, a fim interagir com os provedores de serviços. O agente móvel
não pode usar um MTP com passagem do codec completamente. Quando você configura o
MTP, você deve não selecionar nenhuma passagem completamente. KPML não é apoiado
com agente móvel.

Etapa 5. Permita conectam o tom (conexão pregada somente):

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Cisco Systems, Inc. \ ICM \ <instance
name>\PG1A\PG\CurrentVersion\JGWS\jgw1\JGWData\Config\PlayMAConnectTone

A fim permitir isto, ajuste o a 1 e o ciclo PG



Verificar

Use esta seção a fim confirmar que sua configuração trabalha corretamente

Entre o agente através dos ambos os modos um por um (o instrumento é o LCP DN).●

No atendimento pelo modo de chamada, quando há uma chamada em fila, os agentes
recebem um novo chamam seu telefone PSTN.

●

No modo de conexão pregado, assim que o agente entrar e for pronto, o telefone PSTN do
agente recebe um atendimento e o agente ouve o MOH. Assim que houver uma chamada em
fila, os agentes obtêm um tom e recebem o atendimento.

●

Troubleshooting

Esta seção fornece informações que você pode usar na solução de problemas de sua
configuração.

Os atendimentos da edição 1. não alcançam o telefone celular do agente e em consequência, o
início de uma sessão do agente falha.

Você tem que assegurar-se de que os atendimentos estejam distribuindo com sucesso do RCP
ao tronco do SORVO da saída para o salto seguinte.

Se o atendimento não conecta com sucesso, o início de uma sessão do agente falha.

Gotas do atendimento da edição 2. no telefone celular do agente assim que o agente pegarar o
atendimento.

Assegure-se de que os recursos de MTP da saída estejam atribuídos em conformidade. Desde
que o atendimento RCP tem que ser fixado para baixo a um MTP quando for posse descolada, o
comportamento da gota do atendimento pôde ser considerado.

Edição 3. Não audio em atendimentos móveis do agente

Assegure-se de que o ingresso MTP e a saída MTP, se invocados, possam atribuir recursos e
negociar media.
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