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Introdução

Este original descreve as causas possíveis e sua definição quando o início de uma sessão do
desktop falha devido às edições do Java Telephony API (JTAPI).

Informações de Apoio

Os Mensagens de Erro considerados quando você registra no Cisco Agent Desktop (CAD) e na
fineza são segundo as indicações destas imagens.

Mensagem de Erro no CAD●

 Mensagem de Erro na fineza●



Estes são a maioria de erros comuns que são encontrados durante o início de uma sessão do
desktop em CAD/Finesse e há umas razões múltiplas para esta.

Causas e ações alternativas

1. O MAC do telefone não é associado com o usuário do aplicativo RMCM em
CUCM

O MAC address dos telefones em que a extensão do Centro de Contato de IP (IPCC) reside deve
ser selecionado sob dispositivos controlados no usuário do aplicativo do contact manager do
gerenciador de recurso (RMCM).

Resolução: Associe o MAC address com o usuário do aplicativo RMCM. No gerente das
comunicações unificadas de Cisco (CUCM), navegue ao usuário do gerenciamento de usuário >
do aplicativo.

Se o MAC do telefone é já associado, então

Dissociar o MAC.1.
Click Save.2.
Reassocie o MAC.3.
Click Save.4.

Você pode igualmente tentar parar e começar então o serviço do gerente da integração de
telefonia e computador (CTI) de Cisco em todos os provedores de JAPI.

2. O perfil da mobilidade de extensão (EM) não é associado com o usuário RMCM

Se você usa o EM junto com CUCM 8.0 ou mais atrasado, associe o perfil de dispositivo em vez
do MAC do dispositivo com o usuário do aplicativo RMCM.

Independentemente do perfil de dispositivo, você associa o usuário do aplicativo com, ajustou o
parâmetro de serviço múltiplo da mobilidade de extensão do comportamento do início de uma
sessão do Intracluster em CUCM à auto saída.

Esta ação ajuda a superar a limitação de projeto em CTI/JTAPI observado nas encenações, que
ocorrem quando o parâmetro de serviço múltiplo da mobilidade de extensão do comportamento
do início de uma sessão do Intracluster é ajustado aos inícios de uma sessão múltiplos permitido.

Logs do agente no EM em um telefone e igualmente entrado ao CAD.●



Se um telefone não registrados de CUCM, quando o agente estiver registrado ainda no EM, o
telefone não registrar novamente. Esta falha registrar-se pôde acontecer quando o agente
fecha o telefone sem registrar fora do EM ou quando a rede está separada.

●

Logs do agente no EM de um dispositivo diferente.●

Quando os agentes tentam entrar ao CAD, o sistema indica o falhado início de uma sessão
do Mensagem de Erro “devido a um erro de configuração com seu telefone e JTAPI ou CM
unificado. Contacte seu administrador”.

●

O erro CSCtx48427 documenta esta limitação.

3. Grave o perfil com EM

Se os agentes CAD usam a mobilidade de extensão, em que o perfil de dispositivo tem números
de diretório com a opção da gravação do Automatic Call permitida, pode causar edições do início
de uma sessão, segundo as indicações desta imagem.

Isto acontece porque o Cisco Unified Contact Center Express (UCCX) não está enviado à
mensagem deviceUnregisteredEvent, quando a saída EM acontece. Esta edição acontece em
versões CUCM antes de 9.X.

Os erros CSCty63105 e CSCty63127 documentam estas limitações.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCtx48427
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCty63105
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCty63127


Não há nenhuma ação alternativa apropriada a esta edição, mas restaurando o dispositivo
telefônico após a abertura ao EM foi sabido para trabalhar em alguns casos. Contudo, isto é
intermitente.

Você pode igualmente tentar a:

Desabilite a opção da gravação1.
Remova o perfil da gravação do número de diretório (o DN)2.
Restaure o telefone3.

O reparo permanente é promover o CUCM a uma versão que tenha os erros já resolvidos.

4. Linha compartilhada

A extensão IPCC não deve ser uma linha compartilhada.

Você pode verificar no CUCM pelo roteamento de chamada > pelo relatório de navegação do
plano de rota. Assegure-se de que a extensão IPCC esteja original. Não deve haver nenhum
outro exemplo do DN como visto nesta imagem.

Também, a extensão IPCC não deve ser parte de um grupo de buscas.

5. A extensão IPCC deve estar em primeiras 4 linhas

A extensão IPCC deve estar nas primeiras 4 linhas no dispositivo de agente. UCCX permite que
mais de 4 linhas estejam configuradas no dispositivo de agente, mas em monitores somente as
primeiras quatro linhas, desde que estas linhas não são compartilhadas.

6. Permita o controle do dispositivo do CTI

Assegure-se de que que reserva o controle do dispositivo da caixa de verificação de CTI é
verificado na extensão IPCC, o telefone e no utilizador final, segundo as indicações desta
imagem. Se é já associado, tente desmarcar-lo e verificar para trás.



7. Papéis RMCM

O usuário do aplicativo RMCM deve ter o padrão CTI do grupo permitido e se você usa o telefone
do SORVO, o padrão CTI permite o controle dos telefones que apoiam Xfer conectado e
Conf segundo as indicações desta imagem.



8. O perfil comum da configuração de dispositivo tem o IPV6 permitido

Se o telefone do agente tem o perfil comum da configuração de dispositivo atribuído a ele,
assegure-se de que o campo de modo do endereçamento de IP tenha o IPV4 atribuído somente a
ele. A fim verificar no CUCM, navegue ao dispositivo > aos ajustes do dispositivo > configuração
de dispositivo comum segundo as indicações da imagem.



9. Subsistema RMCM colado na inicialização

Quando o subsistema RMCM está colado no inicializar, ao abrir o aplicativo CAD, obtém
“iniciação falhado, reinicie o erro do aplicativo”.

Se o CAD está já aberto e você incorpora as credenciais para entrar, você obtém “o falhado início
de uma sessão devido a um erro de configuração com seu telefone e JTAPI ou CM unificado.
Contacte erro do seu administrador”.

A fim verificar, navegue a Cisco unificou a utilidade CCX > as ferramentas > os serviços de rede >
o motor CCX > o gerente unificados Cisco do subsistema.

RMCM é um subsistema dentro de UCCX que é responsável para monitorar o estado de agentes
e para selecionar os agentes baseados nas habilidades do agente e nas habilidades da fila
exigidas.

Ações necessárias ser tomado para trazer para trás RMCM no serviço:

Se o subsistema RMCM é colado no estado inicializando em qualquer um nó, então●

1. Desabilitação CDS/HDS

2. Restaure a replicação

3. Permita CDS/HDS.

Restaure a senha do usuário RMCM em UCCX, salvar a e reinicie o motor UCCX. Se é um
HA, reinicie o motor em ambos os Nós.

●



Crie um usuário novo do fornecedor RMCM. Criando o usuário em UCCX propaga-o ao
CUCM.

●

Na versão 9.0.1 UCCX, 9.0.2.10000-71 (base 9.0.2) e 9.0.2.11001-24 (9.0.2 SU1) RMCM
estão colados no estado inicializando se os logs JMX estão completos.

●

Verifique se o início de uma sessão do disco está completo executando o comando show status
no CLI do server afetado.

 admin:show status

Host Name    : pub9

Date              : Wed May 13, 2015 07:14:53

Time Zone      : India Standard Time (Asia/Kolkata)

Locale            : en_US.UTF-8

Product Ver  : 9.0.2.11001-24

OS Ver       : 5.0.0.0-2

License MAC  : 0183a27e0bc7

Uptime:

 07:14:54 up 3 days, 21:35,  1 user,  load average: 0.74, 0.81, 0.67

CPU Idle:   88.12%  System:   00.00%    User:   09.90%

  IOWAIT:   01.98%     IRQ:   00.00%    Soft:   00.00%   Intr/sec: 263.37

Memory Total:        6097316K

        Free:        2412372K

        Used:        3684944K

      Cached:        1990132K

      Shared:              0K

     Buffers:         297104K

                      Total         Free               Used

Disk/active         26657340K       15888436K       10493712K (40%)

Disk/inactive       27087452K       18957564K        7854696K (30%)

Disk/logging        92738892K       40350056K       47601872K (100%)

Os erros CSCul18667 e CSCun54915 documentam este comportamento.

Depois que os logs JMX são suprimidos conforme o defeito CSCul18667, você precisa de
contactar o centro de assistência técnica (TAC) para executar imperativamente a ação
alternativa do defeito CSCun54915. Se a ação alternativa de CSCun54915 não está executada
então depois que a repartição do server, motor UCCX não faz vem acima.

Se você está em CCX 8.5 SU1 ou abaixo, RMCM pode ser colado no estado inicializando
quando nenhum agente é criado como descrito pelo erro CSCtq84602.

●

Você pode sempre reiniciar o gerenciador de CTI em todos os Nós CUCM. Suprimir dos arquivos
da lista da confiança da lista da confiança da identidade (ITL) /Certificate (CTL) do telefone ajuda.

Se as ações alternativas acima não são úteis, abra um caso de TAC.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCul18667
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCun54915
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCul18667
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCun54915
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCun54915
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCtq84602
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