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Introdução

Este documento descreve um problema da integração do usuário no Cisco Unified Contact Center
Enterprise (UCCE) e na versão de servidor unificada Cisco do centro de Intellegence (CUIC)
11.5(1) e 11.6(1).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

CUIC●

UCCE●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

UCCE 11.5(1) e 11.6(1)●

CUIC 11.5(1) e 11.6(1)●

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 11.5



Em CUIC OAMP > a configuração de grânulos > do usuário UCCE aba da integração depois que
o sincronizar das imprensas do administrador abotoa agora a operação de sincronização não são
terminados com sucesso. Em lugar de um Mensagem de Erro é doBulkInsert do displayd “para os
supervisores falhados: SQLException: Não poderia introduzir a fileira nova - o valor duplicado em
uma coluna do ÍNDICE ÚNICO (índice único:)”.

Se um usuário que esteja promovido ao supervisor em CCE já existe na tabela do cuicuser sem
samaccountname, a seguir a integração do usuário tenta introduzir (um pouco do que a
atualização) o novo usuário outra vez e falha.

Solução

Cenário 1

Este problema pode ser causado pelo defeito CSCvd10535 . O defeito é resolvido em
CUIC 11.5(1) ES4.

A fim fixar o problema instale o ES disponível o mais atrasado em CUIC 11.5(1). 

Há uma ação alternativa disponível para a encenação 1.

Execute este comando alistar os usuários LDAP que não têm o samaccountname.

run sql select id, name, samaccountname from cuic_data:cuicuser where (samaccountname is null or

 samaccountname = '') and name not like 'CUIC\\%'

Execute este comando atualizar o samaccountname com um valor tomado do colunm do nome.

run sql update cuic_data:cuicuser set samaccountname=name where (samaccountname is null or

samaccountname = '') and name not like 'CUIC\\%'

Cenário 2

Pode haver usuários duplicados atuais em domínios diferentes em CUIC. Para confirmar isto é a
encenação, executa este comando. 

run sql SELECT c.samaccountname, count(*) FROM cuic_data:cuic_temp_users t, cuic_data:cuicuser c

WHERE c.personid = t.personid GROUP BY c.samaccountname HAVING COUNT(*) > 1

Há uma ação alternativa disponível para a encenação 2.

A saída do comando retorna o samaccountname que é duplicado. Navegue ao > segurança > à
lista de usuários principais do página da web CUIC e suprima dos usuários da saída do
comando. Na configuração UCCE pode haver uns agentes múltiplos associados com o único
persionid. Remova estas entradas duplicadas para o personId.

Lance a integração outra vez.

Problema em CUIC 11.6

Em CUIC OAMP > a configuração de grânulos > do usuário UCCE aba da integração depois que

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd10535
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd10535
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvd10535
https://software.cisco.com/download/release.html?i=!y&mdfid=282163829&softwareid=282377062&release=11.5(1)&os


o sincronizar das imprensas do administrador abotoa agora a operação de sincronização não são
terminados com sucesso. Em lugar de um Mensagem de Erro é doBulkInsert do displayd “para os
supervisores falhados: SQLException: Não poderia introduzir a fileira nova - o valor duplicado em
uma coluna do ÍNDICE ÚNICO (índice único:)”.

Solução

1. Notas gerais (lidas por favor antes de continuar mais)

- É altamente recomendado instalar o ES o mais atrasado (ES10 ou mais tarde) de 11.6, desde
que os problemas conhecidos relativos à integração do usuário foram fixados.

- E se o CU está tendo o mesmo supervisor em configurações múltiplas dos periféricos então são
ES10 ou mais tarde uma obrigação em CUIC 11.6. Igualmente tem a dependência com o ESes
no ICM.  [Refer  Readme of latest ES  for  CUIC 11.6, read the notes   for CSCvk29105]

2. Dê uma tentativa com fazer o conjunto de Synchroinze (do UI velho) e faça então a
sincronização da integração do usuário.

 Se isto não ajuda, para mover-se para a próxima etapa.

3. No grupo de registros de Supevisor (tabela dos cuic_temp_users) que está a ponto de obter a
sincronização do ICM a CUIC, verifique isto:

(a ) Are there multiple entries with same ADloginame from ICM?

run sql select t.ADLoginName ,count(t.ADLoginName)  from cuic_data:cuic_temp_users as t  GROUP

BY t.ADLoginName HAVING COUNT(t.ADLoginName) > 1

(b ) Are there multiple entries with same personid from ICM?

run sql select t.personid, count(t.personid) from cuic_data:cuic_temp_users as t  GROUP BY

t.personid HAVING COUNT(t.personid) > 1

If  there are such records, further get more details about them with below SQsL and verify in

ICM  Configuration side why such config should exists in first place and take corrective actions

. Repeat the above process untill  there are no such records . Note that  records in this table

( cuic_temp_users) are the records that are incoming from ICM to get synced from to CUIC

For (a) use below for each output from above:

run sql select * from cuic_data:cuic_temp_users as t   where t.ADLoginName  = 'adloginname from

above'

For (b) use below for each output from above:

run sql select * from cuic_data:cuic_temp_users as t   where t.personid  = 'person id from

above'

4.  Das entradas de usuários em CUIC e da sincronização pendente das entradas de CCE,
usuários do achado que têm o mesmo nome mas Personid diferente com ajuda abaixo da
pergunta SQL em CUIC CLI:

run sql select c.name as Name_inCUIC , t.ADLoginName as Name_fromCCE_adloginame, c.personid as

PersonID_inCUIC, t.personid as PersonID__FromCCE from cuic_data:cuicuser as c,

cuic_data:cuic_temp_users as t where c.name = t.ADLoginName and c.personid != t.personid

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvk29105


Em seguida,

 5.  Das entradas de usuários em CUIC e da sincronização pendente das entradas de CCE,
achado Personids que têm mais as entradas de uma na tabela de usuário CUIC e as suas
contagens com ajuda desta pergunta SQL em CUIC CLI:

run sql select c.personid, count(c.personid), t.ADLoginName as fromCCE_adloginame from

cuic_data:cuicuser as c, cuic_data:cuic_temp_users as t where  c.personid = t.personid  GROUP BY

c.personid, t.ADLoginName HAVING COUNT(c.personid) > 1

 Encontre mais detalhes dos usuários com a ajuda de abaixo e tome a ação de suprimi-
lo CUIC ou CCE em conformidade: (Não suprima d de CUIC CLI com SQLstatements)

●

run sql select c.personid, count(c.personid), t.ADLoginName as fromCCE_adloginame from

cuic_data:cuicuser as c, cuic_data:cuic_temp_users as t where  c.personid = t.personid  GROUP BY

c.personid, t.ADLoginName HAVING COUNT(c.personid) > 1

6.  Igualmente se você obtém a saída para o sql abaixo então estes usuários problemtic em
CUIC.need a ser suprimido (outra vez não suprima d de CUIC CLI com SQLstatements)

run sql select * from cuic_data:cuicuser cuic ,(select t.ADLoginName, t.personid from

cuic_data:cuicuser as c, cuic_data:cuic_temp_users as t where c.personid = t.personid and c.name

!= t.ADLoginName ) as temp  where cuic.name = temp.ADLoginName and (cuic.personid !=

temp.personid or cuic.personid is NULL)
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