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Introduction

Este documento fornece várias etapas para a solução do seguinte problema:

Cisco Agent Desktop or Supervisor can't login

Essa mensagem aparece com bastante frequência em novas instalações do aplicativo Cisco
Customer Response Solution (CRS).  Na maioria dos casos, o problema é uma etapa de
configuração que é ignorada.

Antes de Começar

Convenções

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas
técnicas Cisco.

Prerequisites

Antes de usar as informações deste documento, verifique se os seguintes pré-requisitos são
atendidos:

configuração do Cisco CRS●

configuração do Cisco CallManager●

Habilitar rastreamento e captura de logs do agente●

Componentes Utilizados
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As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware abaixo.

Cisco IP Contact Center (IPCC) Express 3.0 e posterior●

Cisco CallManager 3.0 e posterior●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o
impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Problema

Essa mensagem aparece frequentemente em novas instalações do aplicativo Cisco CRS.  Na
maioria dos casos, o problema é uma etapa de configuração ignorada durante a instalação.

Cisco Agent Desktop or Supervisor can't login.

Solução

A primeira etapa é obter uma definição clara do problema e, se possível, uma captura de tela da
mensagem de erro da área de trabalho do agente junto com os registros do agente, para indicar o
problema ou a mensagem de erro. Aqui estão algumas perguntas a serem feitas para ajudar a
isolar o problema:

Isso afeta apenas um agente ou todos os agentes?1.
Se houver apenas um agente, o agente poderia fazer logon antes do problema?2.
O sistema operacional da área de trabalho do agente é Windows 2000 ou Windows XP?3.
O(s) agente(s) está(ão) no Caps Lock ao digitar a ID de usuário ou a senha?4.
Teste outro nome de usuário e senha de agente em boas condições para tentar isolar um
problema em uma máquina específica.

5.

Verifique o nome de usuário e a senha do agente acessando o Cisco CallManager. No
navegador, vá para http://CallMgrIP/ccmuser.Se o nome de usuário e a senha estiverem
corretos, verifique as próximas etapas para ajudar a solucionar o problema:Tente mapear
uma unidade do Agent Desktop para o diretório de compartilhamento Desktop_cfg no servidor
CRS e verifique se ela foi bem-sucedida.Verifique se você pode criar um arquivo a partir do
PC do agente (tenha acesso de leitura/gravação) na pasta Desktop_cfg\Desktop\License no
Servidor CRS.Se tiver falhado, adicione o usuário Todos à lista de permissões e teste (o
usuário deve ser capaz de gravar no Diretório de Licenças e o Agente deve fazer login).Se
isso não funcionar, defina os registros de rastreamento e coleta para o Cisco Technical
Assistance Center (TAC) para revisão.

6.

Configurações de rastreamento do Agent Desktop

Se as etapas acima não resolverem o problema, defina os registros de rastreamento e coleta para
o Cisco TAC para revisão.

Defina o nível de rastreamento como 204 neste arquivo:
c:\Program Files\Cisco\Desktop\config\fastcalllocal.ini

1.

Defina o Agent.dbg trace Size=30000000 (o padrão é 3000000):2.
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[Program Log]

Path=..\log\agent.log

Size=300000

[Debug Log]

Path=..\log\agent.dbg

Size=30000000

Level=204

As alterações entram em vigor quando o Agent Desktop é conectado. Os arquivos de log estão na
pasta c:\Program Files\Cisco\Desktop\log. Os arquivos de log também são copiados para a pasta
c:\Program Files\Cisco\Desktop\log\old\ quando o tamanho máximo do arquivo é alcançado.
Capture os arquivos agent.dbg e agent.log.

Informações Relacionadas

Listas de verificação de suporte do Cisco IPCC Express●

Cisco IPCC Express Edition - Documentação técnica●

Cisco IPCC Express Edition - Guias de solução de problemas●

Suporte Técnico - Cisco Systems●
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