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C A P Í T U L O  1
Introdução ao Unified Intelligence Center

• Introdução ao Cisco Unified Intelligence Center, página 1

Introdução ao Cisco Unified Intelligence Center
O Unified Intelligence Center é um aplicativo baseado na Web que fornece geração de relatórios históricos
e de Dados dinâmicos.

O Unified Intelligence Center atende aos seguintes propósitos principais:

• Buscar dados no banco de dados da solução de base. A solução de base pode ser qualquer um dos
produtos do Contact Center.

• Permitir que você crie consultas personalizadas para buscar dados específicos.

• Personalizar a aparência dos relatórios.

• Personalizar os dados apresentados nos relatórios.

• Permitir que diferentes grupos de pessoas visualizem dados específicos com base em suas funções.
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C A P Í T U L O  2
Painéis

• Visão geral de painéis, página 3

• Gerenciador de painéis, página 3

• Exibir um painel, página 4

• Criar painel, página 4

• Adicionar um item ao Painel, página 5

• Executar uma apresentação de slides, página 6

• Exibir o link permanente do painel, página 7

Visão geral de painéis
Painéis são páginas da Web que exibem relatórios, relatórios programados, post-its e elementos baseados na
Web, como URLs e widgets, que são relevantes a fluxos de trabalho e responsabilidades específicos.

Clique na alça Painéis no painel esquerdo para abrir a página Painéis disponíveis. (Apenas usuários com a
função de usuário de Designer de painéis podem abrir a alça Painéis.) Os painéis que você vê quando puxa a
alça Painéis são painéis criados por você ou por outros. Você pode ver os painéis criados por outros, porque
lhe deram permissão para visualizar.

Observação • Todos os painéis devem ser criados por um Designer de painéis.

• O Unified Intelligence Center não é instalado com um painel padrão.

• Todas as ações na interface Painéis se baseiam na função de usuário e nas permissões de objeto do
usuário para painéis e categorias.

Gerenciador de painéis
O painel é um recurso exclusivo do Cisco Unified Intelligence Center que lhe permite exibir vários objetos,
como uma página da Web, alguns widgets e alguns relatórios em uma exibição consolidada.
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Exibir um painel

Se você tiver permissões Executar, poderá exibir um painel com base em sua permissão para a categoria
do painel. (Se não puder ver a categoria, você não poderá localizar o painel, mesmo que tenha permissões
para Executar ou Gravar no painel.)

Observação

Para ver um painel, clique em um painel ou clique com o botão direito do mouse em um painel e selecione
Exibir. Você pode executar as seguintes ações no painel:

• Adicionar—Abre uma caixa de diálogo na qual os usuários com as permissões necessárias podem
adicionar itens ao painel. Por padrão, o novo painel está vazio. Um Designer de painéis sem permissões
Gravar pode adicionar itens a um painel, mas não pode salvar os itens adicionados.

• Atualização automática—Permite ativar ou desativar a atualização automática para os dados exibidos
nesta janela. Quando a caixa de seleção Atualização automática estiver marcada, o sistema atualizará
os dados nessa janela em tempo real. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, os dados permanecerão
estáticos a menos que você faça a atualização.

Ao atualizar manualmente os widgets que exibem um link permanente do painel, a caixa
de seleção Atualização automática retorna ao estado selecionado após a atualização.
Isso só ocorrerá se você abrir o link permanente do painel no visualizador do Painel.

Observação

• Salvar— Salva as alterações feitas no painel.

• Atualizar—Atualiza o painel para refeltir as alterações.

• Surgir—Abre o link permanente do painel em uma nova janela de navegador. O objeto não tem
nenhuma função de edição ou de barra de ferramentas no Cisco Unified Intelligence Center. Clique em
x para fechar a janela.

Se a caixa de seleção correspondente estiver marcada na janela principal, o sistema
também marca a caixa de seleção na janela de pop-out. Se você pressionar F5 na janela
pop-out, o sistema atualizará os dados mas não alterará o estado da caixa de seleção
Atualização automática.

Observação

• Apresentação de slides— Selecione esta opção para exibir os itens do painel como uma apresentação
de slides. Ela permanecerá desabilitada até você adicionar itens ao painel.

• Ajuda—Abre a ajuda on-line.

• X— Fecha o painel.

Criar painel
Siga estas etapas para criar um painel.
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Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Painel.
Etapa 2 Na guia Painel, clique com o botão direito do mouse na pasta onde você deseja colocar o painel e selecione

Criar painel.
Etapa 3 Dê um nome para o painel na janela Criar painel.
Etapa 4 Atribua permissões para usuários e clique em OK.

Adicionar um item ao Painel
É possível adicionar os seguintes itens ao painel:

• Relatório: Exibir um relatório existente no painel.

• Programação: Exibir um relatório programado no painel.

• URL: Exibir uma página da Web no painel.

• Post-it: Adicionar post-its ao painel.

• Widgets personalizados: Adicionar widgets personalizados ao painel.

Figura 1: Widgets no Painel

Siga estas etapas para adicionar itens ao Painel.

Procedimento

Etapa 1 Clique na alça Painéis.
Etapa 2 Clique no painel ao qual você deseja adicionar itens.
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Você também pode criar um painel e adicionar itens a ele. Consulte Criar
painel.

Observação

Etapa 3 No painel, clique em Adicionar.
Etapa 4 Na caixa Título, digite o nome do item.
Etapa 5 Na lista suspensa Tipo, selecione o tipo de item que deseja adicionar.
Etapa 6 Na seção Tamanho, defina a largura e altura do item em pixels.
Etapa 7 Na seção Posição, defina a que distância o item será colocado em relação às margens esquerda e superior do

painel.
Etapa 8 Na seção Conteúdo dos itens do painel, defina o item do painel que você selecionou na Etapa 5.

Para exibir um relatório:

a) Clique nas setas para navegar pelas pastas até o relatório que você deseja exibir no painel.
b) Selecione o relatório.
c) Clique em OK.
Para exibir um relatório programado:

a) Selecione a programação na caixa Programar.
É possível procurar pela programação usando a caixaPesquisar programação.Observação

b) Clique em OK.
Para exibir uma URL:

a) Na caixa URL, insira o endereço da página da Web que você deseja exibir no painel.
b) Clique em OK.
Para exibir um widget personalizado:

a) Na caixa Conteúdo, insira o código Java do widget que você deseja exibir no painel.
b) Clique em OK.
Para exibir um Post-it:

a) Na caixa Conteúdo, digite o conteúdo do post-it. Você também pode deixar a caixa em branco.
b) Clique em OK.

Executar uma apresentação de slides
Use o recurso Apresentação de slides para exibir os itens de painel que você adicionou em uma nova janela.

Siga estas etapas para usar o recurso de apresentação de slides:

Procedimento

Etapa 1 Clique em Apresentação de slides na barra de ferramentas. A apresentação de slides será aberta em uma
nova janela.

É possível executar uma apresentação de slides mesmo que um painel só tenha um item, mas
nenhuma mudança será percebida.

Observação

Etapa 2 Execute as seguintes ações para iniciar, parar, pausar e definir o intervalo para a apresentação de slides:

• Reproduzir— Inicia a apresentação de slides.
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• Pausar— Pausa temporariamente a apresentação de slides.

• Parar— Para a apresentação de slides e retorna ao painel.

• Definir intervalo—Abre uma caixa de diálogo onde é possível definir o intervalo para a apresentação
de slides.

O intervalomínimo é de 1 segundo e omáximo é de 900 segundos.Observação

Exibir o link permanente do painel

O hiperlink permanente pode ser acessado apenas a partir de um navegador da Web. Ele não pode ser
acessado por um aplicativo como o Microsoft Excel para extrair dados ou exibi-los em um painel.

Observação

Para recuperar o hiperlink permanente para um painel, siga as etapas abaixo.

Antes de iniciar

O hiperlink permanente de um painel é criado juntamente com o próprio painel.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Painéis no painel esquerdo.
Etapa 2 Navegue até o painel em questão.
Etapa 3 Clique com o botão direito do mouse no Painel e selecione Link Html.
Etapa 4 Copie o Link Html. Esse é o hiperlink permanente do painel.
Etapa 5 Marque a caixa de seleção Habilitar acesso sem autenticação se quiser que o hiperlink permanente seja

acessível sem autenticação.
Esteja essa caixa de seleção marcada ou não, o hiperlink permanente exigirá autenticação no
primeiro acesso.

Observação

Etapa 6 Clique em OK.
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C A P Í T U L O  3
Definições de relatório

• Gerenciador de definições do relatório, página 9

• Definições de relatório de estoque, página 10

• Criar ou editar definições de relatório, página 10

• Importar definição de relatório, página 10

• Criar uma definição de relatório do tipo Consulta do banco de dados, página 11

• Criar uma definição de relatório do tipo Bloco anônimo, página 12

• Criar uma definição de relatório do tipo Procedimento armazenado, página 13

• Criar uma definição de relatório do tipo Transmissão em tempo real, página 14

• Criar ou editar um detalhamento, página 15

Gerenciador de definições do relatório
Cada relatório tem uma Definição de relatório, que representa como os dados são recuperados da fonte da
dados para esse modelo de relatório.

Além de especificar a forma como os dados são recuperados (com uma consulta MS SQL simples, uma
consulta de procedimento armazenado, uma transmissão em tempo real ou uma consulta de bloco anônimo),
uma Definição do relatório contém o conjunto de dados obtido. Isto inclui os campos, filtros, fórmulas, taxa
de atualização, e o campo de critérios principais.

O Unified Intelligence Center instala uma Definição de Relatório de estoque para cada modelo de relatório.Observação

O acesso à interface Definições de relatório é controlado pelo tipo de licença e pela função de usuário. Você
deve ter uma licença premium e uma função de usuário Designer de definição do relatório para puxar essa
alça.
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Todas as ações na interface Definições de relatório se baseiam na Função de usuário e nas permissões de
objeto do usuário para definições de relatório e categorias.

Observação

Definições de relatório de estoque
O Unified Intelligence Center vem com algumas definições de relatório pré-configuradas que você pode
utilizar imediatamente.

É possível criar uma nova definição de relatório ou modificar a existente e salvá-la como uma nova. Para
fazer isso, clique com o botão direito do mouse em uma definição de relatório de estoque e selecione Salvar
como ou edite uma definição de relatório de estoque e selecione Salvar como. Salve a definição de relatório
com um novo nome e você poderá editá-la.

Todas as definições de relatórios ficam na alça Definições de relatório no painel esquerdo.

Criar ou editar definições de relatório
As Definições de relatório ficam na alça Definições de relatório do painel esquerdo. É possível criar pastas
para categorizar definições de relatório.

As definições de relatório são baseadas no tipo de consulta utilizado nelas. Os tipos de consulta estão listados
a seguir:

• Consulta do banco de dados — Uma consulta simples ao banco de dados, frequentemente utilizada na
maioria das definições de relatório. Para configurar uma definição de relatório usando uma consulta do
banco de dados, consulte Criar uma definição de relatório do tipo Consulta do banco de dados, na página
11.

• Bloco anônimo — Um bloco de consultas escrito para extrair dados específicos. Para configurar uma
definição de relatório usando um bloco anônimo, consulte Criar uma definição de relatório do tipo Bloco
anônimo, na página 12.

• Procedimento armazenado — Um procedimento predefinido escrito para obter dados específicos. Para
configurar uma definição de relatório usando um procedimento armazenado, consulte Criar uma definição
de relatório do tipo Procedimento armazenado, na página 13.

• Transmissão em tempo real—Uma consulta especial usada para obter dados de fontes de dados do Java
Message Service (JMS) que enviam dados em tempo real por push. Para configurar uma definição de
relatório para transmissão em tempo real, consulte Criar uma definição de relatório do tipo Transmissão
em tempo real, na página 14.

Importar definição de relatório
Se você tiver um arquivo XML de definição do relatório existente do Unified Intelligence Center, poderá
importá-lo para o aplicativo e personalizá-lo.

   Ajuda on-line de aplicativos do Cisco Unified Intelligence Center
10

Definições de relatório
Definições de relatório de estoque



Certifique-se de que a fonte de dados usada pela definição do relatório sendo importada esteja configurada
no Unified Intelligence Center. Além disso, se a definição do relatório tiver quaisquer listas de valores
definidas, certifique-se de que a fonte de dados sendo usada pelas listas de valores também esteja definida
no Unified Intelligence Center.

Observação

As etapas a seguir descrevem como importar uma definição do relatório existente do Unified Intelligence
Center.

Procedimento

Etapa 1 Clique na alça Definições de relatório no painel esquerdo.
Etapa 2 Navegue até a pasta para onde deseja importar a definição do relatório.

Para criar uma subpasta, navegue até a pasta apropriada, clique nela com o botão direito do mouse e selecione
Criar subcategoria.

Etapa 3 Clique em Importar definição.
Etapa 4 No campo Nome do arquivo (arquivo XML), clique em Navegar para selecionar o arquivo XML.
Etapa 5 Navegue até o arquivo XML da definição do relatório e clique em Abrir.
Etapa 6 Na lista suspensa Fonte de dados para definição do relatório, selecione a fonte de dados usada pela definição

do relatório.
Etapa 7 Na lista suspensa Fonte de dados para lista de valores, selecione a fonte de dados usada pelas listas de

valores configuradas na definição do relatório.
Só será preciso selecionar uma fonte de dados para a lista de valores se ela não usar a mesma
fonte de dados que a definição do relatório. Para definições de relatório de Transmissão em
tempo real, é obrigatório selecionar uma fonte de dados para as listas de valores.

Observação

Etapa 8 No campo Salvar em, navegue até a pasta onde deseja colocar a definição do relatório importada. Use as
setas para expandir as pastas.

Etapa 9 Clique em Importar.

Criar uma definição de relatório do tipo Consulta do banco de
dados

Para criar uma definição de relatório usando uma consulta do banco de dados, siga as etapas abaixo.

Procedimento

Etapa 1 Clique na alça Definições de relatório no painel esquerdo.
Etapa 2 Navegue até a categoria onde deseja criar a definição do relatório.

Para criar uma subcategoria, navegue até a categoria apropriada, clique nela com o botão direito
do mouse e selecione Criar subcategoria.

Observação
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Etapa 3 Clique com o botão direito do mouse na categoria e selecione Criar definição de relatório.
Etapa 4 No campo Nome, digite um nome para a definição do relatório.
Etapa 5 No campo Descrição, digite uma descrição para a definição do relatório.
Etapa 6 Atribua as permissões apropriadas e clique em OK.
Etapa 7 Na lista suspensa Tipo de consulta, selecione Consulta do banco de dados.
Etapa 8 Na lista suspensa Fonte de dados, selecione a fonte de dados apropriada.

Assegure-se de que o Status da fonte de dados para a fonte de dados selecionada seja exibido
como On-line.

Observação

Etapa 9 No campo Consulta, insira a consulta do banco de dados.
Etapa 10 Clique em Criar campos para validar a consulta e buscar os campos no banco de dados.
Etapa 11 Na guia Campos, configure os campos existentes ou adicione novos campos à definição do relatório.
Etapa 12 Clique em Propriedades.
Etapa 13 Insira o número de Versão e o nome do Autor.
Etapa 14 Na lista suspensa Campo de critérios principais, selecione um campo para atuar como critério principal.
Etapa 15 Marque a caixa de seleção Histórico para manter uma taxa de atualização superior a 900 milissegundos.
Etapa 16 Na lista suspensaCampo de chave histórica, selecione um campo para atuar como campo de chave histórica.

Esse campo ficará disponível apenas se a caixa de seleçãoHistórico estiver marcada.Observação

Etapa 17 Clique em Salvar.

Criar uma definição de relatório do tipo Bloco anônimo
Para criar uma definição de relatório usando o tipo de consulta Bloco anônimo, certifique-se de que o local
do procedimento armazenado esteja acessível para o Unified Intelligence Center.

Para criar uma definição de relatório usando um procedimento armazenado, siga as etapas abaixo.

Procedimento

Etapa 1 Clique na alça Definições de relatório no painel esquerdo.
Etapa 2 Navegue até a categoria onde deseja criar a definição do relatório.

Para criar uma subcategoria, navegue até a categoria apropriada, clique nela com o botão direito
do mouse e selecione Criar subcategoria.

Observação

Etapa 3 Clique com o botão direito do mouse na categoria e selecione Criar definição de relatório.
Etapa 4 No campo Nome, digite um nome para a definição do relatório.
Etapa 5 No campo Descrição, digite uma descrição para a definição do relatório.
Etapa 6 Atribua as permissões apropriadas e clique em OK.
Etapa 7 Na lista suspensa Tipo de consulta, selecione Bloco anônimo.
Etapa 8 Na lista suspensa Fonte de dados, selecione a fonte de dados apropriada.

Assegure-se de que o Status da fonte de dados para a fonte de dados selecionada seja exibido
como On-line.

Observação
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Etapa 9 No campo Bloco anônimo, insira a consulta do banco de dados incorporando um parâmetro.
Etapa 10 Clique em Criar parâmetros para exibir a lista de parâmetros.
Etapa 11 Na seção Parâmetros, na colunaValor, insira um valor para cada parâmetro que será substituído pela variável

de parâmetro na consulta.
Etapa 12 Clique em Criar campos para validar a consulta e buscar os campos no banco de dados.

Para editar as propriedades de quaisquer parâmetros, clique na guiaParâmetros.Observação

Etapa 13 Na guia Campos, configure os campos existentes ou adicione novos campos à definição do relatório.
Etapa 14 Clique em Propriedades.
Etapa 15 Insira o número de Versão e o nome do Autor.
Etapa 16 Marque a caixa de seleção Histórico para manter uma taxa de atualização superior a 900 milissegundos.
Etapa 17 Na lista suspensaCampo de chave histórica, selecione um campo para atuar como campo de chave histórica.

Esse campo ficará disponível apenas se a caixa de seleçãoHistórico estiver marcada.Observação

Etapa 18 Clique em Salvar.

Criar uma definição de relatório do tipo Procedimento
armazenado

Para criar uma definição de relatório usando o tipo de consulta Procedimento armazenado, certifique-se de
que o local do procedimento armazenado esteja acessível para o Unified Intelligence Center.

Para criar uma definição de relatório usando um procedimento armazenado, siga as etapas abaixo.

Procedimento

Etapa 1 Clique na alça Definições de relatório no painel esquerdo.
Etapa 2 Navegue até a categoria onde deseja criar a definição do relatório.

Para criar uma subcategoria, navegue até a categoria apropriada, clique nela com o botão direito
do mouse e selecione Criar subcategoria.

Observação

Etapa 3 Clique com o botão direito do mouse na categoria e selecione Criar definição de relatório.
Etapa 4 No campo Nome, digite um nome para a definição do relatório.
Etapa 5 No campo Descrição, digite uma descrição para a definição do relatório.
Etapa 6 Atribua as permissões apropriadas e clique em OK.
Etapa 7 Na lista suspensa Tipo de consulta, selecione Procedimento armazenado.
Etapa 8 Na lista suspensa Fonte de dados, selecione a fonte de dados apropriada.

Assegure-se de que o Status da fonte de dados para a fonte de dados selecionada seja exibido
como On-line.

Observação

Etapa 9 No campo Procedimento armazenado, insira o nome do procedimento armazenado.
Etapa 10 Clique em Criar parâmetros para exibir a lista de parâmetros.
Etapa 11 Na coluna Valor, insira um valor para cada parâmetro que será substituído pela variável de parâmetro na

consulta.
Etapa 12 Clique em Criar campos para validar a consulta e buscar os campos no banco de dados.

Ajuda on-line de aplicativos do Cisco Unified Intelligence Center    
13

Definições de relatório
Criar uma definição de relatório do tipo Procedimento armazenado



Para editar as propriedades de quaisquer parâmetros, clique na guiaParâmetros.Observação

Etapa 13 Na guia Campos, configure os campos existentes ou adicione novos campos à definição do relatório.
Etapa 14 Clique em Propriedades.
Etapa 15 Insira o número de Versão e o nome do Autor.
Etapa 16 Na lista suspensa Campo de critérios principais, selecione um campo para atuar como critério principal.
Etapa 17 Marque a caixa de seleção Histórico para manter uma taxa de atualização superior a 900 milissegundos.
Etapa 18 Na lista suspensaCampo de chave histórica, selecione um campo para atuar como campo de chave histórica.

Esse campo ficará disponível apenas se a caixa de seleçãoHistórico estiver marcada.Observação

Etapa 19 Clique em Salvar.

Criar uma definição de relatório do tipo Transmissão em tempo
real

Para criar uma definição de relatório de consulta do tipo Transmissão em tempo real, é necessário já ter uma
fonte de dados baseada em Java Message Service (JMS) configurada no Cisco Unified Intelligence Center.

Para criar uma definição de relatório usando uma fonte de dados baseada em JMS, siga as etapas abaixo.

Procedimento

Etapa 1 Clique na alça Definições de relatório no painel esquerdo.
Etapa 2 Navegue até a categoria onde deseja criar a definição do relatório.

Para criar uma subcategoria, navegue até a categoria apropriada, clique nela com o botão direito
do mouse e selecione Criar subcategoria.

Observação

Etapa 3 Clique com o botão direito do mouse na categoria e selecione Criar definição de relatório.
Etapa 4 No campo Nome, digite um nome para a definição do relatório.
Etapa 5 No campo Descrição, digite uma descrição para a definição do relatório.
Etapa 6 Atribua as permissões apropriadas e clique em OK.
Etapa 7 Na lista suspensa Tipo de consulta, selecione Transmissão em tempo real.
Etapa 8 Na lista suspensa Fonte de dados, selecione uma fonte de dados baseada em JMS.

Assegure-se de que o Status da fonte de dados para a fonte de dados selecionada seja exibido
como On-line.

Observação

Etapa 9 Clique em Buscar tópico para exibir a lista de objetos.
Etapa 10 Selecione o tópico desejado e os campos associados.

Apenas um tópico pode ser selecionado para a definição do relatório.Observação

Um asterisco (*) em um campo indica o campo-chave do tópico.

Um sinal de adição (+) em um campo indica o campo-chave do objeto.

Observação

Etapa 11 Na guia Campos, configure os campos existentes ou adicione novos campos à definição do relatório.
Para relatórios de Dados dinâmicos, o campo de filtro não fica disponível.Observação
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Etapa 12 Clique em Propriedades.
Etapa 13 Insira o número de Versão e o nome do Autor.
Etapa 14 Clique em Salvar.

Criar ou editar um detalhamento
Procedimento

Etapa 1 Clique na alça Definições de relatório no painel esquerdo.
Etapa 2 Abra a definição do relatório no qual você deseja criar um detalhamento.
Etapa 3 Clique na guia Campos e selecione o campo do qual você deseja um detalhamento.
Etapa 4 Clique em Detalhamentos.

Isso exibe o painel Todos os detalhamentos. Ele mostra todos os detalhamentos já existentes para o campo.
Para editar um detalhamento existente, selecione-o e clique emEditar.Observação

Etapa 5 Clique em Criar.
Etapa 6 Digite um nome para o detalhamento.

Você não pode fazer um detalhamento para ou a partir de um relatório baseado em um Bloco
anônimo ou em um Procedimento armazenado.

Observação

Etapa 7 Selecione um relatório, clicando no botão de opção próximo ao nome do relatório.
Isso abre um painel que mostra todos os campos desse relatório.

Etapa 8 Realce um campo e clique em Editar.
Etapa 9 Edite os valores de filtro e clique em OK.
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Visão geral de relatórios
Os relatórios mostram dados retornados por Definições de relatório. Esses dados são extraídos por consultas
de banco de dados e podem ser mostrados em várias Exibições de relatório, como grades, gráficos e medidores.

A Cisco providencia modelos de estoque para usar com o Unified Intelligence Center. Você pode importar
os relatórios de estoque do site do Cisco e personalizá-los para atender às necessidades do seu negócio. Os
relatórios de estoque têm uma exibição de grade padrão. Alguns relatórios de estoque também têm uma
exibição de gráfico.

Os usuários com a Função de Usuário Designer do Relatório podem clicar na alça Relatórios para abrir a
página Relatórios Disponíveis.

Todas as ações na interface Relatórios se baseiam na Função de usuário e nas permissões de objeto do
usuário para painéis e categorias.

Observação

Gerenciador de relatórios
Use o Gerenciador de relatórios do Unified Intelligence Center para exibir a localização dos relatórios e a
hierarquia das pastas nas quais eles residem. É possível criar novas pastas e subpastas (chamadas de
subcategorias na interface do usuário) para organizar os relatórios. Você também pode exportar uma pasta
inteira junto com todos os relatórios contidos nela.

As seguintes ações podem ser executadas no Gerenciador de relatórios:

Tabela 1: Gerenciador de relatórios

DescriçãoAções

Ações em nível de relatório

Gerar um relatório.Executar

Leva para a página do Programador do relatório (Criar uma programação para um
relatório, na página 64) para que você possa programar o relatório para execução
em um horário posterior ou em intervalos regulares.

Programar

Exibir o Editor de relatórios. Para obter mais informações sobre o editor de
relatórios, consulte o Cisco Unified Intelligence Center Report Customization
Guide, Release 10.0(1), disponível aqui: http://www.cisco.com/en/US/products/
ps9755/products_user_guide_list.html.

Editar

Salvar uma cópia do relatório em local diferente e com outro nome.

Por padrão, os usuários que geram os relatórios não têm permissão
para criar subcategorias sob a categoria Relatórios no Cisco Unified
Intelligence Center. Fale com seu administrador para obter
permissões.

Observação

Salvar como
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DescriçãoAções

Mostrar as exibições disponíveis. É possível criar uma nova exibição ou editar
exibições existentes.

Você só pode editar exibições se você as permissões necessárias.
Para obter mais informações sobre a edição de exibições, consulte
o Cisco Unified Intelligence Center Report Customization Guide,
disponível aqui: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/
products_user_guide_list.html.

Observação

Editar exibições

Exportar uma pasta ou um relatório para seu computador.

Quando você exporta uma pasta, todos os relatórios dentro dela
são exportados.

Observação

Exportar

Excluir uma pasta ou um relatório.

Não é possível excluir uma pasta ou um relatório de
estoque.

Observação

Excluir

Ações em nível de subcategoria

Criar uma subcategoria.

Aplicável também à pasta de nível
Raiz.

Observação

Criar subcategoria

Excluir uma pasta ou um relatório.

Não é possível excluir uma pasta ou um relatório de
estoque.

Observação

Excluir

Renomear uma pasta ou um relatório.

Não é possível renomear uma pasta ou um relatório de
estoque.

Observação

Aplicável também à pasta de nível
Raiz.

Observação

Renomear

Criar um novo relatório na pasta selecionada.

Relatórios de estoque são relatórios pré-configurados que você pode usar
imediatamente. É possível criar uma cópia desses relatórios e editá-los. Para obter
mais informações, consulte os capítulos individuais sobre relatórios.

Aplicável também à pasta de nível
Raiz.

Observação

Criar relatório

Definir permissões de leitura/gravação para a pasta.Permissões

Exportar uma pasta ou um relatório para seu computador.

Quando você exporta uma pasta, todos os relatórios dentro dela
são exportados.

Observação

Exportar

Importar um relatório existente do Unified Intelligence Center existente e
armazená-lo nessa instância do Unified Intelligence Center.

Aplicável a todos os níveis de pasta (raiz, subcategoria e relatório).Observação

Importar relatório
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DescriçãoAções

Atualizar o Gerenciador de relatórios.

Aplicável a todos os níveis de pasta (raiz, subcategoria e relatório).Observação

Atualizar

Gerar um relatório
Procedimento

Etapa 1 Na guia Relatórios, selecione o relatório que deseja executar.
Etapa 2 Escolha os filtros para o relatório.

Se o relatório estiver configurado para ignorar os filtros, ele será gerado. Ainda será possível
configurar os filtros disponíveis usando o botão Filtro.

Observação

Etapa 3 Clique em Executar.
O relatório gerado é exibido na página Visualizador de relatórios. Consulte Visualizador de relatórios.

Visualizador de relatórios
Quando um relatório é executado, ele é exibido no Visualizador de relatórios. O conteúdo varia de acordo
com a exibição (apresentação de dados) escolhida para um relatório: uma grade, um gráfico ou um medidor.
Você pode alterar a exibição do relatório na página.

Estes são os dois tipos de Visualizador de relatórios:

Visualizador de relatórios históricos
O Visualizador de relatórios históricos do Cisco Unified Intelligence Center permite fazer o seguinte:

• Filtrar dados de um relatório

• Alterar a exibição de um relatório de grade para gráfico ou gráfico de pizza

Você pode selecionar apenas as opções de exibição disponíveis atualmente para um
relatório.

Observação

• Editar a exibição atual
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Para editar a exibição atual ou criar uma nova exibição para um relatório, consulte o
Cisco Unified Intelligence Center Report Customization Guide, Release 10.0(1),
disponível aqui: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_
list.html.

Observação

• Atualizar um relatório

• Imprimir um relatório

• Exportar um relatório

• Exibir a consulta SQL usada para gerar um relatório

• Exibir a ajuda criada particularmente para o relatório

A figura a seguir mostra um exemplo de um visualizador de relatórios históricos.

Figura 2: Visualizador de relatórios históricos

Visualizador de relatórios de dados dinâmicos
Os relatórios de Dados dinâmicos são um fluxo de dados que é atualizado em tempo real. O Visualizador de
relatórios de dados dinâmicos do Cisco Unified Intelligence Center permite fazer o seguinte:

• Você pode visualizar várias exibições de grade do mesmo relatório. Além disso, você será capaz de
redimensionar dinamicamente os tamanhos de colunas dos relatórios de grade.

Os relatórios de Dados dinâmicos suportam apenas a exibição de grade.Observação
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• Você pode adicionar ou remover colunas na exibição de grade usando o ícone (MECANISMO).

• Atualização automática—Quando a caixa de seleção Atualização automática está marcada, o sistema
atualiza os dados no relatório dinamicamente, quando e se os dados em tempo real forem preenchidos.
Se essa caixa de seleção ficar desmarcada, você receberá a mensagem de alerta 'Novas atualizações
disponíveis' quando houver novos dados disponíveis no relatório. Os relatórios de Dados dinâmicos
fornecem os dados em tempo real a cada três segundos.

• Mostrar apenas limites—Quando a caixa de seleção Mostrar apenas limites estiver marcada, apenas
os dados configurados com os valores de limite serão exibidos no relatório. Por padrão, essa caixa de
seleção fica desmarcada para todos os relatórios.

• Surgir—Abre o relatório em um novo navegador. O objeto será exibido nas opções Atualização
automática e Mostrar apenas limites.

• Ajuda—Abre um menu suspenso onde você pode selecionar a ajuda para a geração de relatórios do
Unified Intelligence Center ou para os campos do modelo do relatório.

Figura 3: Visualizador de relatórios de dados dinâmicos

Relatórios de estoque
OUnified Intelligence Center inclui alguns relatórios pré-configurados que você pode utilizar imediatamente.
É possível também criar uma cópia desses relatórios e editá-los.

A Cisco ocasionalmente fornece novos relatórios de estoque para serem usados como modelos para novas
funcionalidades. Eles podem ser obtidos por download no site Cisco.com.

Todos os relatórios ficam na alça Relatórios do painel esquerdo.

Para obter mais informações sobre como criar ou editar um relatório, consulte Criar ou editar relatórios, na
página 23.
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Criar ou editar relatórios
As etapas a seguir descrevem como criar um novo relatório ou editar um existente.

Antes de iniciar

Todos os relatórios ficam na alça Relatórios do painel esquerdo.

É possível categorizar seus relatórios criando diferentes pastas dentro da pasta Relatórios.

Procedimento

Etapa 1 Clique na guia Relatórios no painel esquerdo.
Etapa 2 Navegue até a pasta onde deseja criar o relatório.

Para criar uma subpasta, navegue até a pasta apropriada, clique nela com o botão direito do mouse e selecione
Criar subcategoria.

Etapa 3 Clique com o botão direito do mouse na pasta onde deseja criar o relatório e selecione Criar relatório.
Observação

Para editar um relatório existente, navegue até o relatório, clique nele com o botão direito do mouse e selecione
Editar.

Para configurar a página de ajuda para um relatório, consulte Configurar a ajuda on-line para um relatório,
na página 24.

Etapa 4 Na janela Criar relatório, digite um nome para o relatório no campo Nome.
O nome do relatório deve ser exclusivo noUnified Intelligence Center.Observação

Etapa 5 Insira uma breve descrição do relatório no campo Descrição.
Etapa 6 Selecione a definição de relatório apropriada na seção Definição de relatório. Use as setas para expandir a

pasta.
Etapa 7 Atribua as permissões apropriadas na seção Permissões.
Etapa 8 Clique em OK.

Importar relatórios
Se você já tiver um relatório, poderá importar o relatório e os arquivos de ajuda relacionados para o Unified
Intelligence Center. É preciso compactar o relatório antes de importá-lo.

Os Dados dinâmicos podem ser importados para o Unified Intelligence Center mesmo que o destino da
fonte de dados Java Message Service (JMS) esteja off-line. Para executar o relatório, certifique-se de que
a conexão com a fonte de dados JMS esteja on-line.

Observação
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Para relatórios personalizados, é preciso atualizar os números de versão da lista de valores e a definição
do relatório antes de importar o relatório. Caso contrário, a importação não sobregravará os relatórios
padrão existentes.

Observação

Para importar um relatório, siga as etapas abaixo.

Procedimento

Etapa 1 Clique na alça Relatórios no painel esquerdo.
Etapa 2 Navegue até a pasta para onde deseja importar o relatório.

Para criar uma subpasta, navegue até a pasta apropriada, clique nela com o botão direito do
mouse e selecione Criar subcategoria.

Observação

Etapa 3 Clique em Importar relatório.
Etapa 4 No campo Nome do arquivo (arquivo XML ou ZIP), clique em Navegar.
Etapa 5 Navegue até o arquivo XML ou até o arquivo de relatório compactado e clique em Abrir.

Se a definição do relatório usada pelo relatório sendo importado não estiver configurada no
Unified Intelligence Center, certifique-se de que o arquivo XML da definição do relatório
esteja incluído no relatório antes de importá-lo.

Observação

Etapa 6 Na lista suspensa Fonte de dados para definição do relatório, selecione uma fonte de dados usada pela
definição do relatório.

Esse campo só será exibido se a definição do relatório sendo importado não estiver atualmente
configurada no Unified Intelligence Center.

Observação

Etapa 7 Na lista suspensa Fonte de dados para lista de valores, selecione a fonte de dados usada pelas listas de
valores configuradas na definição do relatório.

Só será preciso selecionar uma fonte de dados para a lista de valores se ela não usar a mesma
fonte de dados que a definição do relatório. Para definições de relatório de Transmissão em
tempo real, é obrigatório selecionar uma fonte de dados para as listas de valores.

Observação

Etapa 8 No campo Salvar em, navegue até a pasta onde deseja colocar o relatório importado. Use as teclas de seta
para expandir as pastas.

Etapa 9 Clique em Importar.

Configurar a ajuda on-line para um relatório
Cada relatório do Unified Intelligence Center pode ter sua própria página de ajuda individual. A página de
ajuda pode ser hospedada separadamente, com o relatório apontado para ela, ou pode ser criada e carregada
junto com o relatório.

Se você estiver carregando a página de ajuda, ela deverá estar em formato HTML e consistir em apenas uma
página HTML. O conteúdo da página HTML pode ser em texto com formatação, incluindo imagens. Vídeos
e outros tipos de conteúdo interativo não são suportados no momento.

Para configurar a página de ajuda para um relatório, siga as etapas abaixo.
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Procedimento

Etapa 1 Clique na alça Relatórios no painel esquerdo.
Etapa 2 Na guia Relatórios, clique com o botão direito do mouse no relatório ao qual deseja atribuir a ajuda on-line

e selecione Editar.
Etapa 3 Na seção Ajuda online, selecione Selecione arquivo de ajuda.

Se o conteúdo da ajuda for hospedado separadamente, você poderá selecionar URL, fornecer
o local onde o conteúdo da ajuda está hospedado e ir para a Etapa 6.

Observação

Etapa 4 Clique em Carregando arquivo de ajuda.
Etapa 5 Na janela Escolher arquivo a carregar, selecione o arquivo HTML ou ZIP e clique em Abrir.
Etapa 6 Clique em Salvar.

Exportar relatórios, definições de relatórios e categorias
É possível exportar qualquer relatório personalizado, definição de relatório ou categoria de relatório no Unified
Intelligence Center. Relatórios e categorias de relatórios são exportados em formato zip, e definições de
relatórios são exportadas como um único arquivo XML.

Quando você exporta uma Categoria, os relatórios dessa categoria são agrupados em arquivos zip. O
agrupamento é feito com base na fonte de dados usada pela definição do relatório, assim como na lista de
valores.

Para exportar uma Categoria, clique nela com o botão direito do mouse e clique em Exportar. Escolha salvar
ou abrir o arquivo zip, conforme necessário.

Definições de relatório contendo diversas listas de valores apontando para diferentes fontes de dados não
serão exportadas.

Para exportar definições de relatório com listas de valores, certifique-se de que todas as listas de valores
da definição do relatório apontem para a mesma fonte de dados.

O mesmo se aplica às Categorias. Ao exportar uma Categoria, certifique-se de que todas as Listas de
valores da Categoria apontem para a mesma fonte de dados.

Observação

Ao exportar um relatório, os itens a seguir são exportados:

• Relatório

• Definição do relatório

• Listas de valores

• Exibições

• Preferências definidas no Editor de relatórios

• Limites

• Permissões

• Ajuda on-line (se não estiver inclusa, será criada uma pasta vazia no arquivo zip)
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Os itens a seguir não são exportados com o relatório:

• Filtros de relatório

• Coleções

Siga as etapas abaixo para exportar um relatório ou uma definição de relatório.

Procedimento

Etapa 1 No painel esquerdo, clique na alça Relatórios ou Definições de relatório.
Etapa 2 Navegue até o relatório ou a definição do relatório que deseja exportar.
Etapa 3 Clique com o botão direito do mouse no item desejado e selecione Exportar.
Etapa 4 Renomeie o item, se necessário, mas não altere a extensão.
Etapa 5 Clique em OK.
Etapa 6 Na janela Download de arquivo, clique em Salvar para especificar o local para onde você deseja exportar

o relatório ou a definição de relatório.
Etapa 7 Navegue até a pasta onde deseja salvar o relatório ou a definição de relatório.
Etapa 8 Clique em Salvar.

Exibir link permanente do relatório
O link permanente de um relatório é criado juntamente com o relatório. Para recuperar o link permanente de
um relatório, siga estas etapas.

Procedimento

Etapa 1 Clique na alça Relatórios no painel esquerdo.
Etapa 2 Navegue até um relatório em particular.
Etapa 3 Clique com o botão direito do mouse no relatório e selecione Editar exibições.
Etapa 4 Selecione uma exibição e clique em Links.
Etapa 5 Marque a caixa de seleçãoHabilitar acesso sem autenticação se quiser que o link permanente seja acessível

sem autenticação.
Observação • Esteja essa caixa de seleção marcada ou não, o link permanente exigirá autenticação no

primeiro acesso.

• Para relatórios de Dados dinâmicos, a caixa de seleção de Habilitar acesso sem
autenticação fica desativada.

Etapa 6 Selecione o hiperlink desejado.
Etapa 7 Clique em OK.
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Tipos de filtros
Você pode optar entre dois tipos de filtro: Filtros básicos e Filtros avançados.

• Filtros básicos — A guia Filtros básicos permite filtrar dados de relatórios de um número de campos
selecionados que foram definidos no filtro padrão.

• Filtros avançados — A guia Filtros avançados permite filtrar dados de relatórios de todos os campos
disponíveis em um relatório.

Consulte o Cisco Unified Intelligence Center Report Customization Guide para obter
mais informações sobre como aplicar critérios de filtragem a novos filtros de acordo
com necessidades específicas.

Observação

Para obter mais informações sobre como configurar um filtro de intervalo de data, uma lista de valores ou
filtros de coleções, consulte:

• Configurar um filtro de intervalo de data, na página 27

• Configurar uma lista de valores ou um filtro de coleções, na página 28

• Configurar um filtro para um texto sem formatação ou um campo decimal, na página 29

Configurar um filtro de intervalo de data
Para exibir a página Filtro, clique em um relatório.

Figura 4: Filtro de intervalo de data

Procedimento

Etapa 1 Selecione o tipo de intervalo de data. As opções disponíveis são:
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• Intervalo de data relativo—As opções disponíveis aqui estão predefinidas. Na lista suspensa Intervalo
de data relativo, selecione Hoje, Ontem, Esta semana, Semana passada, Este mês, Mês passado,
Acumulado no ano ou Ano passado.

• Intervalo de data absoluta—Clique no ícone do calendário para selecionar a Data inicial e a Data
Final.

Etapa 2 Marque a caixa de seleçãoMostrar somente resultados que estão em um período de tempo específico se
desejar exibir dados disponibilizados durante períodos de tempo específicos. Esse intervalo de tempo será
aplicado a cada dia selecionado na etapa anterior. O intervalo de tempo padrão é das 12:00 às 23:59.

Para relatórios baseados no tipo de consulta Bloco anônimo, a opçãoMostrar somente
resultados que estão em um período de tempo específico é exibida por padrão. Ela não será
exibida como uma caixa de seleção. Além disso, a Etapa 3 deste procedimento não se aplica
a tais relatórios. Para obter mais informações sobre tipos de consulta, consulte o Cisco Unified
Intelligence Center Report Customization Guide, Release 10.0(1), disponível aqui: http://
www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_list.html.

Observação

Etapa 3 Marque a caixa de seleçãoMostrar somente resultados que estão em determinados dias da semana para
selecionar os dias específicos da semana sobre os quais você deseja os dados.

Essa opção fica disponível apenas se o intervalo de tempo selecionado na Etapa 1 for superior
a um dia.

Observação

Etapa 4 Clique em Executar.

Configurar uma lista de valores ou um filtro de coleções
Para exibir a página Filtro, clique em um relatório.
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A opção Atualizar lista fica habilitada na página Filtro somente se o usuário tiver permissões para acessar
as listas de valores definidas.

Observação

Figura 5: Filtro de coleções

Procedimento

Etapa 1 Selecione a coleção ou lista de valores nas caixas Escolher coleção ou Escolher lista de valores.
Procure pela lista de valores ou pela coleção usando a caixa Pesquisar.Dica

Os itens na coleção ou na lista de valores são exibidos na lista Disponível.

Etapa 2 Selecione um item na lista Disponível e mova-o para a lista Selecionado.
Etapa 3 É possível repetir a pesquisa e seguir adicionando itens à lista de itens selecionados. Além disso, é possível

adicionar itens de diversas coleções ou listas de valores à lista Selecionado.

Configurar um filtro para um texto sem formatação ou um campo
decimal

Para exibir a página Filtro, gere um relatório e clique em Filtro.
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É possível usar o mesmo procedimento para editar um filtro padrão.Observação

Figura 6: Filtros avançados

Procedimento

Etapa 1 Na página Filtro, clique na guia Filtros avançados.
Etapa 2 Selecione um filtro.
Etapa 3 Clique em Editar para ver as opções de filtro.
Etapa 4 Selecione Filtro de acordo com os critérios a seguir.
Etapa 5 Na lista suspensa Operador, selecione os critérios.

Se você selecionar o operadorCoincide com o padrão, qualquer padrão curinga doMicrosoft
SQL poderá ser usado para filtrar os dados. O caractere curinga% é adicionado ao início e
ao final de cada string usada para filtrar os dados.

Observação

Etapa 6 No campo Valor, insira um valor contra o qual os dados no campo serão filtrados.
Etapa 7 Clique em Executar.

Exibições disponíveis
As Exibições disponíveis aparecem quando você clica com o botão direito do mouse em um relatório e
seleciona Editar exibições. Ela lista as exibições disponíveis e as descrições correspondentes atualmente
associadas a um relatório e permite criar novas exibições ou editar exibições existentes.

O Cisco Unified Intelligence Center suporta três tipos de exibições:

• Grades

• Gráficos
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• Medidores

Se você excluir uma exibição, o link permanente que foi criado para essa exibição, incluindo todos os
parâmetros variáveis criados usando o filtro, também será excluído. O Cisco Unified Intelligence Center
retorna o erro de execução de link permanente “Esse relatório foi excluído. Feche/cancele esta página.”

Você pode executar as seguintes ações na página do editor de exibições:

Observação

• Criar ou Editar o seguinte: Gráfico, Medidor e Grade

• Excluir— Solicita a confirmação e, em seguida, exclui a exibição. Não exclua todas as exibições
do relatório. Você não pode executar um relatório sem exibições.

• Atualizar—Atualiza a página para mostrar alterações feitas por outros usuários nas exibições para
este conjunto de dados do relatório.

• Links—Marca a caixa de seleção Habilitar acesso sem autenticação para permitir que os usuários
que tenham o link permanente acessem os relatórios no modo autenticado. Por padrão, a caixa de
seleção Habilitar acesso sem autenticação não fica marcada.

Para recuperar o link permanente de um relatório, consulte Exibir link permanente do relatório, na
página 26.

• Ajuda—Abre a ajuda on-line da página.

Criar uma exibição de grade
As grades são apresentações tabulares dos dados em linhas e colunas. Por padrão, todos os relatórios de estoque
Cisco têm uma exibição de grade. Você pode criar exibições de grade adicionais para os relatórios de estoque.
Para relatórios personalizados, uma grade padrão é criada a partir da consulta SQL na Definição do relatório.

Os relatórios de Dados dinâmicos não oferecem suporte a agrupamento.Observação

As etapas a seguir descrevem como criar uma exibição de grade:
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Procedimento

Etapa 1 Navegue até Relatórios.
Etapa 2 Clique em Relatórios para exibir os Relatórios disponíveis.
Etapa 3 Expanda a pasta Relatórios.
Etapa 4 Localize o relatório na pasta apropriada.
Etapa 5 Clique com o botão direito do mouse no relatório e selecione Editar exibições. Uma nova guia será aberta,

contendo todas as exibições do relatório.
Etapa 6 Em Criar, selecione Grade na lista suspensa. Uma nova página é exibida.
Etapa 7 Insira o Nome e o Tamanho da fonte nos campos fornecidos.
Etapa 8 Insira a Descrição da exibição de grade.
Etapa 9 Selecione os campos exigidos para a exibição de grade em Campos disponíveis.
Etapa 10 Clique em Selecionar para adicionar os campos selecionados a GridHeaders na caixa Ordem dos campos

atual na grade.
Etapa 11 Clique em Selecionar todos para adicionar todos os campos disponíveis a GridHeaders.
Etapa 12 Clique em Adicionar cabeçalho para adicionar uma nova pasta a GridHeaders.
Etapa 13 Clique em Remover itens selecionados para remover um item de GridHeaders.
Etapa 14 Clique no botão Agrupamento para abrir uma nova página.
Etapa 15 Especifique o valor apropriado para Número de grupos.
Etapa 16 Selecione o valor apropriado para Alinhamento vertical de valores exclusivos.
Etapa 17 Clique na lista suspensa correspondente a Classificado por e selecione o campo apropriado.
Etapa 18 Clique em OK. A janela anterior será aberta.
Etapa 19 Clique em Salvar para salvar a nova exibição que você acabou de criar.
Etapa 20 Clique em Salvar como para renomear a exibição.
Etapa 21 Clique em Cancelar para anular as alterações e sair do Editor de grade.

Criar uma exibição de Medidor
Os Medidores exibem o status de uma única métrica de relatório (número). Eles não se destinam a exibir
várias métricas ou inter-relações complexas. Um medidor no Unified Intelligence Center é semelhante, em
função e aparência, ao velocímetro de um automóvel. Os medidores que você pode criar no Unified Intelligence
Center são gráficos semicirculares com um ponteiro móvel. Os medidores mostram um indicador visual de
que um valor está num intervalo normal.

A exibição de Medidor está disponível apenas para relatórios históricos, não para relatórios de Dados
dinâmicos.

Observação

As etapas abaixo descrevem como criar uma exibição de Medidor:
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Procedimento

Etapa 1 Navegue até Relatórios.
Etapa 2 Clique em Relatórios para exibir os Relatórios disponíveis.
Etapa 3 Expanda a pasta Relatórios.
Etapa 4 Localize o relatório na pasta apropriada.
Etapa 5 Clique com o botão direito do mouse no relatório e selecione Editar exibições. Uma nova guia será aberta,

contendo todas as exibições do relatório.
Etapa 6 Em Criar, selecioneMedidor na lista suspensa. Uma nova página é exibida.
Etapa 7 Clique na lista suspensa correspondente a Campo e selecione o campo apropriado.
Etapa 8 Insira os dados relacionados aNome, Descrição, Intervalo eNúmero dosmarcadores de escala nos campos

fornecidos.
Etapa 9 Selecione as Opções de escala apropriadas.
Etapa 10 Em Limites, insira o Valor apropriado para cada nível de limite.
Etapa 11 Marque a caixa de seleção correspondente a um nível especificado para definir os níveis de limite.
Etapa 12 Marque a caixa de seleção correspondente a Nível para definir todos os quatro níveis de limite.

Os quatro níveis de limite predefinidos sãoAviso, Secundário, Principal eCrítico. É possível
ver uma prévia gráfica do Medidor quando você seleciona os níveis de limite usando as caixas
de seleção.

Observação

Etapa 13 Clique em Salvar como para salvar e renomear a exibição de Medidor.
Etapa 14 Clique em Salvar e fechar para salvar e fechar a exibição de Medidor.
Etapa 15 Clique em Salvar para salvar a nova exibição de Medidor.
Etapa 16 Clique em Atualizar para to redefinir os valores na página.
Etapa 17 Clique em Cancelar para anular as alterações e sair do editor de exibição de Medidor.

Criar uma exibição de Gráfico
O Cisco Unified Intelligence Center oferece três tipos de gráficos: Pizza, Colunas e Linhas. Gráficos de pizza
apresentam quantidades como proporções de um inteiro. O círculo (pizza) representa 100% dos dados, com
cada quantidade representada como uma fatia do tamanho apropriado. Os gráficos de pizza têm apenas campos
decimais ou numéricos. Um gráfico de pizza não pode ter mais de 50 cunhas. Se as suas seleções de conjunto
de dados e editor de gráfico gerarem um gráfico de pizza com mais de 50 fatias, será exibido um erro. Os
gráficos de coluna (barra) exibem eventos descontínuos emostram as diferenças entre eventos, e não tendências.
Os gráficos de colunas podem ter orientação vertical ou horizontal e podem ser empilhados verticalmente ou
agrupados lado a lado. Os gráficos de linhamostram quantidades contínuas ao longo do tempo em umamesma
escala. Eles são bons para mostrar tendências.

A exibição de Gráfico está disponível apenas para relatórios históricos, não para relatórios de Dados
dinâmicos.

Observação
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Em caracteres cirílicos, para gráficos de orientação vertical, as etiquetas dos dados no campo Eixo horizontal
podem aparecer distorcidas ou simplesmente não aparecer. Essa é uma limitação conhecida. A Cisco
recomenda a orientação horizontal para gráficos com caracteres cirílicos.

Observação

As etapas abaixo descrevem como criar uma exibição de Gráfico:

Procedimento

Etapa 1 Navegue até Relatórios.
Etapa 2 Clique em Relatórios para exibir os Relatórios disponíveis.
Etapa 3 Expanda a pasta Relatórios.
Etapa 4 Localize o relatório na pasta apropriada.
Etapa 5 Clique com o botão direito do mouse no relatório e selecione Editar exibições. Uma nova guia será aberta,

contendo todas as exibições do relatório.
Etapa 6 Em Criar, selecione Gráfico na lista suspensa. A página Configurações gerais será aberta.
Etapa 7 Clique na lista suspensa correspondente a Tipo de gráfico e selecione o campo apropriado.
Etapa 8 Insira o Nome do gráfico e a Descrição do gráfico nos campos fornecidos.
Etapa 9 Marque as caixas de seleção correspondentes aModo acessível, Conjunto de dados dinâmico,Usar rodapé

do relatório andMostrar legenda de acordo com as suas necessidades.
Etapa 10 Clique na caixa da lista suspensa ao lado de Posição da legenda para selecionar Direita ou Inferior.
Etapa 11 Especifique o valor para Comprimento máximo do rótulo da legenda.
Etapa 12 Em Efeito da alteração de dados, clique na caixa da lista suspensa ao lado de Tipo para selecionar o campo

apropriado.
Os campos sob Configurações do gráfico da coluna e Configurações do gráfico de linhas
ficarão ativos quando os tipos de gráfico selecionados forem Gráfico da coluna ou Gráfico de
linhas, respectivamente.

Observação

Etapa 13 Clique em Avançar para abrir a página Configurações da série.
Etapa 14 Em Série, clique nas caixas de lista suspensa ao lado deCampo de dados eCampo da etiqueta para selecionar

os campos apropriados.
Etapa 15 Em Etiquetas, clique nas caixas de lista suspensa ao lado de Posição da etiqueta e Formato da etiqueta

para selecionar os campos apropriados.
Etapa 16 Clique em Avançar para abrir a página Resumo.
Etapa 17 Clique no botão Salvar e visualizar para exibir o gráfico.
Etapa 18 Clique em Salvar e sair para salvar o gráfico e sair da página.
Etapa 19 Clique em Cancelar para anular as alterações e sair do Editor de gráfico.

Agrupamento
Siga estas etapas para formatar os grupos de relatórios:
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Procedimento

Etapa 1 Selecione a alça Relatórios no painel esquerdo.
Etapa 2 Clique com o botão direito do mouse no relatório em que deseja formatar o agrupamento e selecione Editar

exibições.
Etapa 3 Selecione a exibição onde deseja formatar o agrupamento e clique em Editar.
Etapa 4 Clique no botão Agrupamento para abrir uma nova página.
Etapa 5 Especifique o valor apropriado para oNúmero de grupos. É possível selecionar zero, um, dois ou três grupos

no relatório.
Etapa 6 Em Alinhamento vertical de valores exclusivos, selecione Superior, Central ou Inferior para especificar

onde você deseja que o nome do grupo seja exibido na coluna do relatório.
Assinale a caixa de verificaçãoMostrar resumo apenas se você quer ver só o resumo. A
caixa de verificaçãoMostrar resumo apenas está disponível para todos os campos.

Observação

Etapa 7 Em Agrupado por, escolha um valor na lista suspensa. Os dados de relatório são agrupados por este valor.
Se você escolher uma data ou data e valor de tempo da lista pendente, selecione uma das seguintes opções:

• Nenhum -- Os dados do relatório são agrupados pelo valor e não por dia, semana ou mês.

• Diariamente -- Os dados do relatório são agrupados por mês.

• Semanalmente -- Os dados do relatório são agrupados por semana.

• Mensalmente -- Os dados do relatório são agrupado por mês.

Etapa 8 Assinale a caixa de verificaçãoMostrar resumo para incluir uma linha de resumo no relatório de agrupamento.
Por exemplo, se você agrupar pela Equipe de Agentes e assinalar a caixa de verificaçãoMostrar resumo, é
apresentadauma fila de dados de resumo para cada equipe.

Quando assinala a caixa de verificaçãoMostrar resumo apenas, a caixa de verificação
Mostrar resumo fica indisponível.

Observação

Etapa 9 Em Classificado por, escolha um valor na lista suspensa. Os dados de relatório são agrupados por este valor.
Etapa 10 Clique em OK.

Definir indicadores de limites para campos
Você pode definir indicadores de limites para campos a fim de mostrar se o valor de um campo ultrapassa ou
é inferior a um valor em particular. Os indicadores de limites podem ser definidos apenas para exibições do
tipo Grade eMedidor.

A definição de valores de limite para uma exibição deMedidor é descrita no procedimento de criação de uma
exibição de medidor. Para obter mais informações sobre como criar uma exibição deMedidor, consulte Criar
uma exibição de Medidor, na página 32.

Para obter mais informações sobre como criar uma exibição deGrade, consulte Criar uma exibição de grade,
na página 31. Para definir indicadores de limites para campos para uma exibição de Grade, siga as etapas
abaixo.

Ajuda on-line de aplicativos do Cisco Unified Intelligence Center    
35

Relatórios
Definir indicadores de limites para campos



Procedimento

Etapa 1 Selecione a alça Relatórios no painel esquerdo.
Etapa 2 Clique com o botão direito do mouse no relatório em que deseja definir os limites para campos e selecione

Editar exibições.
Etapa 3 Selecione a exibição onde deseja definir os limites para campos e clique em Editar.
Etapa 4 Na caixa Ordem dos campos atual na grade, clique com o botão direito do mouse no campo para o qual

deseja definir limites e selecione Limites.
Etapa 5 Na janela Limites, clique em Adicionar para adicionar um novo limite.

Para editar um limite existente, selecione-o e clique em
Editar.

Observação

Etapa 6 Na lista suspensa Tipo, selecione a condição na qual deseja que os valores de limite sejam verificados contra
o valor atual do campo. No campo exibido em seguida, insira um valor ou uma expressão, segundo necessário.

Se estiver usando uma expressão, marque a caixa de seleçãoExpressão regular.Observação

Etapa 7 Formate o texto no campo a ser exibido quando ele corresponder à condição de limite. Use as seguintes opções:
a) Negrito—Marque a caixa de seleção para aplicar negrito ao texto.
b) Cor do texto— Selecione uma cor para o texto do campo.
c) Cor em segundo plano— Selecione uma cor em segundo plano para o campo.
d) Texto substituto— Insira uma nova string se quiser que o texto no campo seja substituído por ela quando

corresponder à condição de limite.
e) Local da imagem— Insira o caminho da imagem pela qual deseja que o texto seja substituído se

corresponder à condição de limite. Você pode usar imagens carregadas para o diretório de imagens ou
inserir uma URL para um local que o Unified Intelligence Center possa acessar.

Etapa 8 Clique em OK.
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Adicionar e editar limites
Procedimento

Etapa 1 Abra a página Relatórios e clique com o botão direito do mouse no relatório para o qual você deseja definir
um limite.

Etapa 2 Selecione Editar exibições.
Etapa 3 Selecione uma exibição do tipo Grade e clique em Editar. Isso abre o Visualizador de grade no Editor de

grade.
Etapa 4 Selecione Limites e clique em Adicionar.
Etapa 5 Selecione um Tipo na lista suspensa.
Etapa 6 Marque Negrito ou deixe-o desmarcado.
Etapa 7 Clique em Cor do texto para abrir uma paleta de cores. O clique em uma cor seleciona essa cor para o texto

e fecha a paleta.
Etapa 8 Clique em Cor em segundo plano para abrir uma paleta de cores. O clique em uma cor seleciona essa cor

para o texto e fecha a paleta.
Etapa 9 No campo Texto substituto, digite algo para mascarar o valor do campo com um texto que não seja um dos

tipos padrão quando a condição de limite for atendida. Por exemplo, se você selecionarMenos que como
tipo, talvez queira que o texto informe Aviso.

Etapa 10 No campo Imagem substituta de URL, insira a URL ou o caminho da imagem para mascarar o valor do
campo com uma imagem em vez de texto.

Etapa 11 Clique em OK.
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C A P Í T U L O  5
Fontes de dados

• Visão geral de fontes de dados, página 39

• Fontes de dados, página 39

• Criar ou editar uma fonte de dados baseada em consulta, página 41

• Criar ou editar uma fonte de dados baseada em Java Message Service, página 42

• Alterar nós para uma fonte de dados, página 44

Visão geral de fontes de dados
Uma fonte de dados representa um banco de dados. Cada servidor de relatório requer uma fonte de dados para
cada banco de dados, a partir do qual os relatórios são preenchidos.

Clique na alça Fontes de dados no painel esquerdo para abrir a página Fontes de dados. Apenas os usuários
com privilégios de Administrador de configuração do sistema podem acessar as funções completas dessa alça.

Todas as ações na interface Fontes de dados se baseiam na função do usuário e nas permissões de objeto
do usuário para fontes de dados.

Observação

Fontes de dados
Uma fonte de dados representa um banco de dados. Cada servidor de relatório requer uma fonte de dados para
cada banco de dados, a partir do qual os relatórios são preenchidos.
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A página Fonte de dados é aberta quando você clica na alça Fontes de dados no painel esquerdo. (Apenas
usuários com privilégios de Administrador de configuração do sistema podem acessar as funções completas
dessa alça.)

Figura 7: Fontes de dados

Clique no botão de opção à esquerda de cada uma das linhas para selecionar e editar essa fonte de dados.

Tabela 2: Campos da página Fontes de dados

DescriçãoCampo

O nome da fonte de dados.Nome

Mostra o status da fonte de dados conectada. Uma marca de seleção verde
indica a conectividade. Um x vermelho indica ausência de conectividade.
Principal indica a fonte de dados principal. Secundário indica a fonte de
dados secundária.

Nó de conexão

Mostra o status da fonte de dados em espera. Uma marca de seleção verde
indica a conectividade. Um x vermelho indica ausência de conectividade.
Principal indica a fonte de dados principal. Secundário indica a fonte de
dados secundária.

Nó de espera

O tipo de banco de dados (MS SQL Server, Informix e JavaMessage Service
(JMS)).

Tipo

Nome DNS ou endereço IP do servidor de banco de dados.

O nome do banco de dados deve ser o nome AWDB e não o
nome HDS. O sistema usa as exibições do banco de dados
AW para obter informações do banco de dados HDS.

Observação

Host do banco de dados

O nome do banco de dados.Nome do banco de dados

O conjunto de caracteres usado pela fonte de dados.Conjunto de caracteres

Você pode executar as ações a seguir para cada fonte de dados:

• Criar—Abre a página para criar/editar uma fonte de dados com campos em branco para definir uma
nova fonte de dados. (Disponível apenas para o usuário Administrador de configuração do sistema.)

• Editar—Habilitado quando uma linha é selecionada, abre a página para criar/editar uma fonte de dados,
onde você pode revisar ou modificar campos. (Desativada para a maioria dos usuários.)
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• Excluir—Habilitado quando uma linha é selecionada, solicita uma confirmação e, em seguida, exclui
a fonte de dados. (Disponível apenas para usuários Administradores de configuração do sistema que
tenham permissões GRAVAR para a fonte de dados.)

• Atualizar—Atualiza a página de fonte de dados para refletir todas as alterações.

• Nó de comutação—Solicita a alteração para o host de banco de dados alternativo. Este botão é habilitado
se a fonte de dados selecionada tiver um host de banco de dados secundário configurado para ela, e se
o usuário tiver permissões para editar na fonte de dados. Para alterar nós de uma fonte de dados, consulte
Alterar nós para uma fonte de dados, na página 44.

• Ajuda—Abre a ajuda on-line.

• X— Fecha a página.

Criar ou editar uma fonte de dados baseada em consulta
Uma fonte de dados pode ser criada ou editada somente por usuários com função de Administrador de
configuração do sistema.

Para criar uma fonte de dados, siga as etapas abaixo.

Procedimento

Etapa 1 Clique na alça Fontes de dados.
Etapa 2 Na guia Fontes de dados, clique em Criar.

Para editar uma fonte de dados, selecione-a e clique em
Editar.

Observação

Etapa 3 Na guia Principal, no campo Nome, insira o nome da fonte de dados.
Etapa 4 No campo Descrição, digite uma descrição para a fonte de dados.
Etapa 5 Na lista suspensa Tipo, selecione o tipo de banco de dados contido na fonte de dados.

Para configurar uma fonte de dados do tipo Java Message Service (JMS), consulte Criar ou
editar uma fonte de dados baseada em Java Message Service, na página 42.

Observação

Etapa 6 No campo Host da fonte de dados, insira o nome do host ou o endereço IP do local onde o banco de dados
está hospedado.

Etapa 7 No campo Porta, insira o número da porta que permitirá a comunicação entre o Unified Intelligence Center
e o banco de dados.

O número da porta é um campo obrigatório apenas para bancos de dados Informix. Para bancos
de dados Microsoft SQL Server, o campo pode ficar em branco.

Observação

Etapa 8 No campo Nome do banco de dados, insira o nome do banco de dados.
Etapa 9 No campo Instância, insira a instância do banco de dados a ser usada como fonte de dados.

O nome da instância do banco de dados é um campo obrigatório apenas para bancos de dados
Informix. Para bancos de dados Microsoft SQL Server, o campo pode ficar em branco.

Observação
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Etapa 10 Na lista suspensa Fuso horário, selecione o fuso horário no qual está localizado o banco de dados.
Etapa 11 No campo ID do usuário do banco de dados, insira a ID do usuário necessária para acessar o banco de dados.
Etapa 12 No campo Senha, insira a senha da ID do usuário necessária para acessar o banco de dados.
Etapa 13 No campo Confirmar senha, digite a senha novamente.
Etapa 14 Na lista suspensa Conjunto de caracteres, selecione o conjunto de caracteres usado pelo banco de dados.
Etapa 15 Atribua as permissões apropriadas para acessar e gerenciar a fonte de dados.

As permissões são definidas apenas para Todos os usuários e Meu grupo. Para permissões
específicas, use a página de permissões do usuário atribuído e do grupo atribuído depois de
criar a fonte de dados.

Observação

Etapa 16 Clique em Testar conexão para garantir que o banco de dados esteja acessível e que as credenciais fornecidas
estejam corretas.

Etapa 17 Clique na guia Secundário para configurar um failover para a fonte de dados.
Se não quiser configurar um failover para a fonte de dados, vá diretamente para a Etapa
18.

Observação

Etapa 18 Marque a caixa de seleção Redirecionamento ativado.
Etapa 19 Insira os detalhes necessários para a fonte de dados de failover, como descrito nas Etapas 6 a 16.
Etapa 20 Clique em Salvar.

Criar ou editar uma fonte de dados baseada em Java Message
Service

Para criar uma definição de relatório de consulta do tipo Transmissão em tempo real, você precisará de uma
fonte de dados baseada em Java Message Service (JMS). A fonte de dados baseada em JMS não tem uma
guia de fonte de dados Secundário. No entanto, as fontes de dados baseadas em JMS oferecem suporte a
URLs de agente de failover usando a palavra-chave failover:, como demonstrado abaixo.

A sintaxe para a URL do agente do JMS com endereços de failover incluídos é

failover:(tcp://primary:61616,tcp://secondary:61616)

Tenha em mãos as seguintes informações:

• A URL para o agente do JMS e, se houver, do failover.

• A URL do esquema que contém a lista de tópicos publicados.

• O nome de usuário e a senha usados para a acessar a URL do esquema.

Para criar uma fonte de dados baseada em JMS, siga as etapas abaixo.
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Procedimento

Etapa 1 Clique na alça Fontes de dados.
Etapa 2 Na guia Fontes de dados, clique em Criar.
Etapa 3 No campo Nome, insira o nome da fonte de dados.
Etapa 4 No campo Descrição, digite uma descrição para a fonte de dados.
Etapa 5 Na lista suspensa Tipo, selecione Java Message Service (JMS).
Etapa 6 No campo URL do agente, digite a URL do agente JMS. O único protocolo suportado para a URL do agente

do JMS é o tcp.
A sintaxe para a URL do agente do JMS é tcp://nome do host:porta, como mostrado no exemplo

abaixo. O nome do host também pode ser substituído pelo endereço IP. Para configurar URLs

de agente de failover, use a sintaxe failover:(tcp://nome do host principal:porta, tcp://nome

do host secundário:porta)

Exemplo:
tcp://11.111.11.111:61616
failover:(tcp://11.111.11.111:61616, tcp://22.222.22.222:61616)

O fuso horário é definido comoUTC por padrão para fontes de dados baseadas em JMS e não
pode ser alterado.

Observação

Etapa 7 Na seção Parâmetros de URL do REST, no campo URL do esquema de tópico, insira a URL do esquema
que contém a lista dos tópicos assinados. Os únicos protocolos suportados são http e https.
A sintaxe para a URL do esquema de tópico é protocol://nome do host:porta/caminho onde o

esquema está armazenado. O nome do host também pode ser substituído pelo endereço IP.

Exemplo:
http://11.111.11.111:8088/schema/rest/reportdefinition/schema/

Etapa 8 No campo Nome de usuário, insira o nome de usuário REST que é necessário para acessar a URL do tópico.
Etapa 9 No campo Senha, insira a senha REST que é necessária para acessar a URL do tópico.
Etapa 10 No campo Confirmar senha, confirme a senha REST.

Observação • Certifique-se de que o administrador valide a URL do esquema de tópico antes de utilizá-la
na fonte de dados do JMS. Se forem exigidas credenciais para validar a URL do esquema
de tópico, insira o nome de usuário e a senha na página Fonte de dados.

• O esquema de tópico REST é validado quando você cria a definição do relatório em
questão.

Etapa 11 Atribua as permissões apropriadas para acessar e gerenciar a fonte de dados.
As permissões são definidas apenas para Todos os usuários e Meu grupo. Para permissões
específicas, use a página de permissões do usuário atribuído e do grupo atribuído depois de
criar a fonte de dados.

Observação

Etapa 12 Clique em Testar conexão para garantir que a URL do agente do JMS esteja acessível.
Para a Fonte de dados, Testar conexão valida apenas a URL do agente do JMS, não a URL
do esquema de tópico REST.

Observação

Etapa 13 Clique em Salvar.
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Alterar nós para uma fonte de dados
Uma fonte de dados pode ser alterada para o nó secundário manualmente, se necessário. No entanto, um nó
secundário deverá estar configurado. Para obter mais informações sobre a configuração de fontes de dados,
consulte Criar ou editar uma fonte de dados baseada em consulta, na página 41.

Para alterar nós de uma fonte de dados manualmente, siga as etapas abaixo:

Procedimento

Etapa 1 Clique na alça Fontes de dados.
Etapa 2 Selecione a fonte de dados pela qual deseja alterar o nó.
Etapa 3 Clique em Nó de comutação.

A alteração de nós não é aplicável para uma fonte de dados baseada em Java Message Service
(JMS).

Observação
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C A P Í T U L O  6
Listas de valores

• Visão geral de lista de valores e coleção, página 45

• Listas de valores, página 45

• Criar ou editar uma lista de valores, página 47

• Criar ou editar coleções, página 48

Visão geral de lista de valores e coleção
Listas de valores se baseiam em consultas e contêm todos os itens de relatório do mesmo tipo; por exemplo,
todos os agentes ou todos os grupos de habilidades.

Coleções são subconjuntos de listas de valores que podem ser criados para controlar a quantidade de dados
mostrados a usuários específicos e grupos de usuários. Por exemplo, você pode criar uma coleção de grupos
de habilidades que só exibe os grupos de habilidades em uma região ou linha de negócios. Nenhuma coleção
de estoque é instalada com o Unified Intelligence Center. Os usuários com permissões para isso podem criar
coleções personalizadas.

Ao executar relatórios, os usuários recebem Listas de valores e coleções pelas quais podem filtrar os relatórios.
A possibilidade de filtrar por listas de valores ou coleções é determinada por permissões de grupo/usuário.

Listas de valores
As listas de valores contêm todos os itens de relatório domesmo tipo, por exemplo, todos os agentes ou grupos
de habilidades. O Unified Intelligence Center é instalado com listas de valores de estoque, e os usuários com
a função de usuário Designer de coleção da lista de valores podem criar listas de valores personalizadas.

Você pode associar uma lista de valores a um campo e um parâmetro do relatório. Depois de ser associada a
um relatório, a lista de valores se tornará um filtro desse relatório.

A possibilidade de filtrar por lista de valores ou coleções é determinada pelas funções de usuários e permissões
de grupo/usuário.
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Tabela 3: Linhas da página Listas de valores

DescriçãoCampo

O nome da lista de valores.Nome

A fonte de dados da qual os valores são recuperados.Fonte de dados

O status da fonte de dados. Uma marca de seleção verde significa que a fonte de dados
está on-line. Um X vermelho significa que ela está off-line.

Status

Tipos de listas de valores: Estoque ou Personalizada. As listas de estoques são adicionadas
pela instalação. As listas personalizadas são criadas por usuários com a função Designer
de coleção da lista de valores.

As listas de valores de estoque são:

• Agente

• Equipe de agentes

• Tipo de chamada

• Serviços empresariais

• Grupos de habilidades empresariais

• Serviços

• Grupo de habilidades

• Grupos de entroncamento

Tipo

A descrição inserida para a lista de valores.Descrição

Você pode executar as seguintes ações na página Lista de valores:

• Filtro—Digite um ou mais caracteres e clique em Filtro para restringir a lista.

• Limpar—Clique em Limpar para remover o filtro.

• Criar—Abre a página Criar/Editar lista de valores, onde você pode definir uma nova Lista de valores
personalizada.

• Editar—Opção habilitada quando o botão de opção de uma linha é selecionado. Abre a página
Criar/Editar Lista de Valores onde você pode examinar e editar as propriedades de uma Lista de Valores
personalizada. Você pode editar apenas as permissões de uma lista de valores de estoque.

• Valores—Opção habilitada quando o botão de opção de uma linha é selecionado. Abre uma caixa que
mostra todos os valores em uma lista e tem um botão Atualizar lista de valores.

• Coleções—Opção habilitada quando o botão de opção de uma linha é selecionado. Atualiza a página
Listas de valores para exibir Todas as Coleções dessa lista de valores.

• Excluir—Opção habilitada quando o botão de opção de uma linha é selecionado. Solicita confirmação
e, em seguida, exclui a lista de valores personalizada.
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Observação • Não é possível excluir uma lista de valores de estoque.

• Não é possível excluir uma lista de valores personalizada quando um campo na
definição de relatório faz referência a ela.

• Não é possível excluir uma lista de valores personalizada que contém coleções.

• Atualizar—Atualiza a página para mostrar alterações que podem ter sido feitas por outro usuário,
como criar ou excluir uma Lista de valores.

• Ajuda—Abre a ajuda on-line.

• [X]— Fecha a página.

Criar ou editar uma lista de valores
Listas de valores são usadas para buscar dados adicionais aos que são recebidos pela consulta Definição do
relatório. Elas ajudam quando você quer buscar dados de dois bancos de dados diferentes ou executar duas
consultas diferentes.

Siga estas etapas para criar uma lista de valores.

Procedimento

Etapa 1 Selecione a alça Listas de valores no painel esquerdo.
Etapa 2 Clique em Criar.

Para editar uma lista de valores, selecione a lista de valores e clique emEditar.Observação

Etapa 3 Insira as seguintes informações.
a) Nome da lista de valores—Digite um nome para a lista de valores.
b) Versão—Digite um número de versão para a lista de valores.
c) Tipo—Este campo é gerado automaticamente. Para todas as listas de valores que você criar, este campo

conterá o valor PERSONALIZAR.
d) Fonte de dados— Selecione a fonte de dados na lista suspensa.
e) Descrição—Digite uma descrição para a lista de valores.
f) Consulta da lista de valores— Insira a consulta do banco de dados para buscar os valores para a lista

de valores. Clique em Validar para verificar a validade da consulta imediatamente.
g) Consulta da coleção—Digite uma consulta para buscar um dado da lista de valores gerada pela consulta

à lista de valores. Esta consulta é necessária apenas se você for criar uma coleção do tipo Identificador.
Para obter mais informações sobre Coleções, consulte Criar ou editar coleções, na página 48.

Etapa 4 Selecione as permissões apropriadas.
Etapa 5 Clique em Salvar.
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Criar ou editar coleções
Uma coleção é um subconjunto dos dados buscados por uma lista de valores. É possível criar uma coleção
para qualquer lista de valores existente, e cada lista de valores pode ter diversas coleções.

Procedimento

Etapa 1 Clique na alça Listas de valores no painel esquerdo.
Etapa 2 Selecione a lista de valores para a qual você deseja criar ou editar uma coleção.
Etapa 3 Clique em Coleções.
Etapa 4 Sob Todas as coleções, clique em criar.

Para editar uma coleção existente, selecione uma coleção em Todas as coleções e clique em
Editar.

Observação

Etapa 5 No campo Nome da coleção, insira um nome para a coleção.
Etapa 6 No campo Descrição, digite uma descrição para a coleção.
Etapa 7 Na lista suspensa Tipo de coleção, selecione o tipo da coleção. Os diferentes tipos são descritos a seguir.

• Identificador— Insira o identificador a ser usado na consulta à coleção que foi definida na lista de
valores associada.

• Curinga— Insira uma string com curingas para procurar por dados entre os valores gerados pela lista
de valores.

• Valores— É possível selecionar um subconjunto dentro da lista de valores gerada.

Etapa 8 Selecione as permissões apropriadas.
Etapa 9 Clique em Salvar.
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C A P Í T U L O  7
Segurança

• Visão geral de administradores, página 49

• Visão geral de segurança, página 50

• Lista de usuários, página 50

• Criar um usuário, página 51

• Grupos de usuários, página 52

• Criar um grupo de usuários, página 53

• Gerenciar permissões do usuário, página 54

• Sobre permissões, página 56

• Sobre grupos de usuários, página 57

• Executar como, página 59

• Log de trilha de auditoria no Cisco Unified Intelligence Center, página 59

• Relatório da trilha de auditoria, página 60

• Exemplo de relatório de trilha de auditoria, página 61

• Praticas recomendadas de segurança, página 61

Visão geral de administradores
O acesso às funções do aplicativo de relatórios do Unified Intelligence Center é controlado por um ou mais
usuários que tenham a função de usuário Administrador de segurança.

O Administrador de segurança padrão inicial é definido pelo usuário como Usuário de aplicativo de sistema
durante a instalação.

Os administradores de segurança podem:

• Criar e manter usuários.

• Atribuir funções de usuário — São atribuídas funções aos usuários para permitir que eles controlem o
acesso às alças e quais objetos o usuário poderá criar.
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• Atribuir usuários a Grupos de usuários.

• Criar e manter grupos de usuários.

• Atribuir permissões — Enquanto as funções de usuário estão associadas a pessoas, as permissões estão
associadas a objetos (painéis, relatórios, definições de relatório, fontes de dados, listas de valores e
coleções).

• Use o recurso Executar como para verificar as permissões de outros usuários

Visão geral de segurança
A segurança do Unified Intelligence Center oferece funcionalidade flexível e em várias camadas que permite
a um administrador de segurança criar uma estrutura de acesso simples ou em níveis às funções do Unified
Intelligence Center com base nas necessidades da organização.

O acesso de um usuário às funções do Unified Intelligence Center é baseado em:

• Autenticação de logon

• Tipo de licença com a qual a operanização do usuário gerencia o Unified Intelligence Center. Por
exemplo, as organizações que usam uma licença Padrão não podem acessar as funções de Definição do
relatório.

• Função de usuário (um usuário pode ter uma, algumas ou todas as funções de usuário).

• Grupos de usuários dos quais ele é membro.

• Para um objeto que o usuário possa acessar, as permissões em nível de objeto atribuídas pela pessoa que
criou esse objeto.

Lista de usuários
A página Lista de usuários é aberta a partir da alça Segurança. Se um usuário sem a função Administrador de
segurança acessar essa página, ele poderá ver apenas seu nome e poderá abrir essa página para modiificar
alguns parâmetros, como e-mail e número do telefone. Ele não poderá alterar sua função, nem associação de
grupo.

Quando os administradores de segurança acessam essa página, eles podem ver todos os usuários existentes;
podem criar usuários, modificar ou excluir usuários, revisar ou editar informação de usuários e usar o recurso
Executar como para trabalhar no Cisco Unified Intelligence Center como usuários.

Tabela 4: Página Campos da lista de usuários

ExplicaçãoCampo

Marque a caixa de seleção para exibir os usuários atualmente ativos.Mostrar somente os usuários
ativos no momento

Use esse campo de filtro para restringir a lista de nomes ou se mover até
um nome específico.

O nome contém

O domínio e o nome de usuário (domínio\nome).Nome do usuário
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ExplicaçãoCampo

O nome do usuário.Nome

O sobrenome do usuário.Sobrenome

Você pode executar as seguintes ações na página Lista de usuários:

• Criar—Abre a página Informações de usuário.

• Editar—Selecione um nome de usuário e clique emEditar para abrir a página Informações de usuário.

• Excluir— Selecione um usuário e clique em Excluir para excluí-lo.

• Executar como— Selecione um usuário e clique em Executar como para atualizar a interface de
relatórios do Cisco Unified Intelligence Center.

• Atualizar—Atualiza a página para mostrar as últimas alterações feitas na Lista de usuários.

• Página—Clique na seta para mover para a página seguinte da Lista de usuários.

• Ajuda—Abre a ajuda on-line.

• X— Fecha a página.

Criar um usuário
Para criar um usuário, execute o seguinte procedimento:

Procedimento

Etapa 1 Navegue até Segurança > Lista de usuários.
Etapa 2 Na guia Informações gerais, faça o seguinte:

a) No campo Nome de usuário, insira os nomes de domínio e de usuário (domínio\nome).
b) No campo Alias, digite o nome de alias para este usuário.
c) Marque a caixa de seleção Usuário ativo para permitir que o usuário efetue login e permaneça ativo.

Se a caixa de seleção estiver desmarcada, o usuário não conseguirá efetuar
login.

Observação

d) No campo Nome, insira o nome do usuário.
e) No campo Sobrenome, insira o sobrenome.
f) No campo Organização, insira o nome da empresa ou outro texto descritivo a ser associado ao usuário,

tais como região ou Ramo de atividade.
g) No campo E-mail, digite o endereço de e-mail do usuário.
h) No campo Telefone, digite um número de telefone do usuário. Ele pode ser o número de telefone pessoal

do usuário ou um contato de emergência.
i) No campo Descrição, insira a descrição do usuário.
j) No campo Fuso horário, escolha o fuso horário que você deseja usar no relatório a partir da lista suspensa.

Esse fuso horário também é usado para os relatórios programados do usuário e tem precedência sobre o
fuso horário usado pelo servidor do relatório.
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Se o campo ficar em branco, o sistema utilizará o mesmo fuso horário do servidor de
relatório.

Observação

k) Para o Dia de início da semana, faça o seguinte:

• Selecione Baseado na localização para selecionar o dia de início da semana de acordo com a
localização.

• Clique em Definições personalizadas para escolher um dos sete dias da semana na lista suspensa.

O Primeiro dia da semana é usado no Relatório programado, Exibições de relatório e Link
permanente. O Relatório programado e as Exibições de relatório usam o Primeiro dia da
semana como definido nas páginas Edição de lista de usuários e Criação de lista de usuários
pelo criador e editor do relatório. O Link permanente usa o domingo como Primeiro dia
da semana.

Observação

l) No campo Funções, selecione e atribua uma ou mais funções a este usuário.
Se o Administrador de segurança adicionar ou alterar funções de usuário, a alteração só terá efeito quando
o usuário fizer logout e depois fizer login novamente.

m) No campo Permissões, escolha a preferência de configuração de permissão do usuário para Meu grupo
ao criar novos objetos. Meu grupo é o grupo padrão do proprietário do objeto.

As definições deMeu grupo configuram se outros usuários, que pertencem ao grupo padrão
deste usuário, podem gravar ou executar os objetos. As permissões de nível mais alto
persistem e substituem outras permissões.

Observação

Etapa 3 Na guia Grupos, é possível determinar de quais grupos esse usuário é membro e como adicionar associações
a grupos para um usuário. Você pode exibir o seguinte:

• Meu grupo: Este campomostra o grupo padrão do usuário. OAdministrador de segurança pode alterá-lo.
O grupo é representado como "Meu grupo" para o usuário.

• Grupos disponíveis: Esta lista mostra todos os grupos criados e dos quais o usuário ainda não é membro.
É possível usar as setas para mover grupos entre colunas.

• Grupos selecionados: Esta coluna mostra todos os grupos dos quais o usuário é membro. É possível
usar as setas para mover grupos entre colunas.

Por padrão, todo usuário tem Todos os usuários na coluna Grupos selecionados. Você
não pode remover o grupo Todos os usuários da coluna Grupos selecionados.

Observação

Grupos de usuários
A página Grupos de usuários é aberta a partir da alça Segurança. Use-a para ver os grupos existentes, criar
ou excluir grupos, além de examinar ou editar informações sobre o grupo.

Estes são os dois grupos padrão criados pelo sistema:

• O grupo Todos os usuários é fornecido pelo Unified Intelligence Center. Todos os usuários pertencem
a este grupo por padrão.

• O grupo Administradores consiste em administradores.
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Tabela 5: Campos da página Grupos de usuários

ExplicaçãoCampo

Use esse campo de filtro para restringir a lista de nomes de grupos ou se mover
até um nome específico.

O nome contém

Nome do grupo.Nome

O nome completo mostra a relação-filho de um grupo, se houver alguma,
conforme indicado por um separador de ponto.

Por exemplo, se o grupo padrão do Grupo 3 for Grupo 1, e Grupo 1 for um
grupo de nível superior (se não tiver um pai), o Nome completo do Grupo 1
será Grupo 1. O nome completo do Grupo 3 será Grupo1.Grupo3.

Nome completo

Texto de descrição do grupo.Descrição

Você pode executar as seguintes ações na página Grupos de usuários:

• Criar—Abre a página Informações de grupos.

• Editar— Selecione o nome do grupo e clique em Editar para abrir a página Informações de grupos.

• Excluir— Selecione o nome do grupo e clique em Excluir.

• Atualizar—Atualiza a página para mostrar alterações feitas na Lista de grupos.

• Ajuda—Abre a ajuda on-line.

• X— Fecha a página.

Criar um grupo de usuários
Para criar um grupo de usuários, execute o seguinte procedimento:

Procedimento

Etapa 1 Navegue até Segurança > Grupos de usuários.
Etapa 2 Na guia Informações gerais, faça o seguinte:

a) No campo Nome de grupo, insira o nome do grupo. Esse campo só permanece disponível quando você
cria um novo grupo.

b) No campo Descrição, insira ou modifique um texto para descrever esse grupo.

Etapa 3 Na guia Grupos, faça o seguinte:
a) Grupo padrão— Insira o grupo padrão a partir da lista suspensa.
b) Grupos disponíveis— Lista os grupos que foram criados e estão disponíveis para serem os pais desse

grupo. Clique em > ou < para mover apenas esse grupo ou mais de um grupo.
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c) Grupos selecionados—Lista os grupos dos quais este grupo é filho. Clique em > ou < para mover apenas
esse grupo ou mais de um grupo.

Etapa 4 Na guia Membros do grupo, faça o seguinte:
a) Na guia Usuários:

• Usuários disponíveis— Lista todos os usuários que foram criados e estão disponíveis para serem
filhos do grupo. Clique em > ou < para mover apenas esse grupo ou mais de um grupo.

• Membros de usuário selecionados— Lista os usuários que atualmente são filhos desse grupo.
Clique em > ou < para mover apenas esse grupo ou mais de um grupo.

b) Na guia Grupos:

• Grupos disponíveis—Lista todos os grupos que foram criados e estão disponíveis para serem filhos
desse grupo. Clique em > ou < para mover apenas esse grupo ou mais de um grupo.

• Membros de grupo selecionados—Lista os grupos que atualmente são filhos desse grupo. Clique
em > ou < para mover apenas esse grupo ou mais de um grupo.

Etapa 5 Clique em Salvar para atualizar a nova entrada ou para salvar alterações nos campos.
Etapa 6 Clique em Cancelar to cancelar or fechar a página.

Gerenciar permissões do usuário
Use esta página para definir mais permissões para Grupos ou para usuários individuais

A página Permissões do usuário tem as seguintes guias:

Permissões de grupo atribuído

Procedimento

Etapa 1 Selecione o tipo de objeto no painel Permissões para. Como tipo de Painel, Relatório ou Definição do relatório,
você pode selecionar uma categoria ou um objeto em uma categoria. Para todos os outros tipos de objeto,
selecione um objeto na lista. Todos os grupos que já receberam permissão para o objeto serão exibidos nas
permissões de grupo do painel de item selecionado.

Etapa 2 Selecione um grupo no painel Todos os grupos. Todos os membros de usuário desse grupo são exibidos no
item Todos os usuários do painel de grupo selecionado.

Etapa 3 Clique em Definir permissões. Marque o nível desejado para o grupo (Executar, Gravar) e clique em OK.
Etapa 4 O painel Permissões do grupo para item selecionado é atualizado para incluir o grupo e a permissão atribuída

a ele que você definiu na Etapa 3.
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Se o Administrador de segurança adicionar ou alterar as permissões do usuário, talvez a alteração não
ocorra imediatamente.

Observação

Tabela 6: Campos da guia Membros do grupo

DescriçãoCampo

Clique na lista suspensa para selecionar os objetos para os quais você
deseja definir permissões. As opções são: Fontes de dados, Definições
de relatório, Relatórios, Painéis, Listas de valores e Coleções.

A seleção de um tipo de objeto atualiza o painel para mostrar a lista de
itens ou categorias do objeto.

Painel Permissões para (superior
esquerdo)

Esse painel mostra todos os grupos de usuários disponíveis. O realce
de um grupo de usuários atualiza a página para exibir o painel Todos
os usuários do grupo selecionado que lista o membro do grupo.

Painel Todos os grupos (superior
direito)

Esse painel mostra todos os membros do grupo realçado no painel Todos
os grupos logo acima.

Painel Todos os usuários do grupo
selecionado (inferior direito)

Clique nesta opção para abrir uma caixa de diálogo na qual você pode
selecionar o nível de permissão do objeto selecionado no painel
Permissões para e o grupo selecionado no painel Todos os grupos.

Botão Definir permissões

Esse painel mostra os grupos que já receberam permissão para o objeto
selecionado e seu nível de permissão.

Permissões de grupo do item
selecionado

Permissões do usuário atribuídas

Procedimento

Etapa 1 Selecione o tipo de objeto no painel Permissões para. Como tipo de Painel, Relatório ou Definição do relatório,
você pode selecionar uma categoria ou um objeto em uma categoria. Para todos os outros tipos de objeto,
selecione um objeto na lista. Todos os usuários que já receberam permissão para o objeto serão exibidos nas
permissões do usuário do painel de item selecionado.

Etapa 2 Selecione um nome de usuário no painel Lista de usuários.
Etapa 3 Clique emMostrar grupos para ver todos os grupos dos quais o usuário é membro.
Etapa 4 Clique emDefinir permissões, verifique o nível desejado para o usuário (Executar, Gravar) e clique emOK.

O painel Todas as permissões do item selecionado é atualizado para mostrar o usuário e a permissão que
você adicionou ou alterou para esse usuário nas etapas 3 e 4.
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DescriçãoCampo

Clique no menu suspenso para selecionar os tipos de objeto para os quais
você deseja definir permissões. As opções são Fontes de dados, Definições
de relatório, Relatórios, Painéis, Listas de valores, Coleções e Coleções
do sistema.

A seleção de um tipo de objeto atualiza o painel para mostrar a lista de
itens ou categorias do objeto.

Painel Permissões para (superior
esquerdo)

Esse painel mostra todos os usuários atuais. Filtre a lista e selecione um
ou muitos nomes de usuário.

Painel Lista de usuários
(superior direito)

Clique nesta opção para mostrar a opção Todos os grupos para o painel
do usuário selecionado.

Botão Mostrar grupos

Este painel mostra todos os grupos dos quais o nome do usuário destacado
no painel de Lista de usuários, acima, é membro.

Todos os grupos do usuários
selecionado (inferior direito)

Clique nesta opção para abrir uma caixa de diálogo onde você seleciona
o nível de permissão do objeto (Executar, Gravar).

Botão Definir permissões

Esse painel mostra todos os usuários que têm permissão para o objeto no
momento e que nível de permissão eles têm.

Todas as permissões do item
selecionado

Você não pode alterar as permissões do proprietário de um objeto. O proprietário sempre tem
a permissão Gravar para o objeto. Por exemplo, se um usuário for o proprietário do Relatório
1, esse usuário terá permissão GRAVAR para o Relatório 1 e ninguém mais poderá alterar a
permissão para EXECUTAR.

Observação

Sobre permissões
As funções de usuário são associadas às pessoas e as permissões são associadas aos objetos. Os objetos do
Unified Intelligence Center são Painéis, Relatórios, Definições de relatório, Fontes de dados, Categorias,
Listas de valores e Coleções.

Permissões:

• EXECUTAR: Quando o usuário tem a permissão EXECUTAR para um objeto, ele pode efetuar algumas
ações que dependem do objeto.

Por exemplo, com a permissão EXECUTAR, um usuário pode executar, imprimir e atualizar um relatório,
abrir e atualizar um painel e executar uma apresentação de slides do painel e ver uma consulta da Lista
de valores. A permissão EXECUTAR inclui a permissão LER.

• GRAVAR: Quando o usuário tem a permissão GRAVAR para um objeto, ele pode alterar, renomear
ou excluir o objeto. Por exemplo, com a permissão GRAVAR, você pode salvar como, importar e
exportar relatórios, editar uma fonte de dados e excluir uma Lista de valores personalizada. A permissão
GRAVAR também inclui as permissões EXECUTAR e LER.
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Se não houver nenhuma caixa de seleção selecionada quando a permissão para um objeto
for definida, o usuário não terá privilégios de acesso.

Observação

As regras a seguir aplicam-se a todas as árvores de categorias no Unified Intelligence Center—Relatórios,
Definições de relatório e Painéis.

• Para excluir uma entidade, é necessário ter permissões GRAVAR para a entidade e para a categoria pai
da entidade.

• Para excluir uma categoria, é necessário ter permissões GRAVAR para a categoria, a categoria pai e
todas as categorias e/ou entidades que pertençam a ela.

• Um usuário só pode Editar ou Salvar uma entidade, mesmo que a categoria pai imediata não tenha
permissões GRAVAR.

• Um usuário só pode usar o recurso Salvar como se a entidade não tiver permissões GRAVAR habilitadas.

• Qualquer proprietário de categoria dentro das Definições de relatório importadas pode excluir uma
categoria se o administrador fornecer permissões GRAVAR explícitas na categoria Definições de
relatório importadas.

As permissões são combinadas e o nível mais alto prevalece.

Um usuário recebe permissão para um objeto de fontes diferentes. A permissão pode ser herdada do grupo
Todos os usuários, do Grupo padrão (Meu grupo) ou da permissão atribuída pelo Administrador de segurança.
De entre todas essas permissões, aquela que tiver o nível mais alto será utilizada quando o usuário acessar o
objeto.

Funções e permissões do usuário
A sua Função de usuário lhe permite “abrir” a alça que corresponde a essa função. Caso tenha a permissão
EXECUTAR, você poderá criar objetos para essa alça. Por exemplo, caso você seja um Designer de painéis,
é possível criar painéis na página de Painéis disponíveis.

Quando você cria um objeto, você é o proprietário desse objeto. Você tem permissão GRAVAR para o objeto
e pode definir as permissões para esse objeto para Todos os Usuários e para usuários em seu Grupo.

Se o objeto ainda for um trabalho em andamento e você não quiser que outras pessoas tenham acesso a ele,
você poderá torná-lo “privado” desmarcando todas as permissões, tanto para Todos os usuários quanto para
Grupos.

Quando o objeto estiver pronto, você deverá definir as permissões de seu grupo padrão (Meu grupo) como
EXECUTAR ou mesmo GRAVAR. Por exemplo, se você criar um Painel para seu Grupo e o painel tiver
notas, talvez você queira que outras pessoas em seu Grupo possam atualizar as notas.

Mesmo que você seja um Designer de painéis, se a página de Painéis disponíveis contiver painéis criados por
(pertencentes a) outros Designers de painéis, você pode ver ou não esses painéis, com base nas permissões
do seu Grupo e nas permissões a nível de objeto que esses proprietários definiram para seus painéis.

Sobre grupos de usuários
Os grupos de usuários são construções que permitem a administradores de segurança a partição da
funcionalidade do Unified Intelligence Center.
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A criação de grupos de usuários promove o processo de provisionamento de usuários quando vários usuários
precisam do mesmo acesso a painéis e relatórios ou quando usuários exigem permissões e recursos distintos
com base em requisitos regionais ou organizacionais.

Os grupos de usuários não afetam omodo como os dados são armazenados no banco de dados. Eles são usados
apenas para atribuição de permissões a todos os membros de usuário do grupo por meio de uma operação,
em vez de repetir a mesma operação para cada usuário.

Grupo Todos os usuários definido pelo sistema

Todos os usuários constituem automaticamente ummembro do grupo Todos os usuários definido pelo sistema.

Todos os usuários sempre é exibido na janela Gerenciar grupos de usuários. O administrador de segurança
não pode excluí-lo.

Grupo de usuários administradores definido pelo sistema

O administrador de segurança é membro do grupo Administradores definido pelo sistema automaticamente
e pode adicionar outros administradores de segurança a ele.

Os administradores de segurança adicionais devem ser adicionados ao grupo Administradores. Ter a função
não os torna membros desse grupo automaticamente.

Grupos de usuários definidos pelo cliente

Os administradores de segurança podem criar um número qualquer de grupos de usuários e adicionar usuários
a eles. Nesses outros grupos de usuários, um foi projetado como o Grupo do usuário (também chamado de
Meu grupo).

Grupo padrão

Depois de criar os grupos definidos pelo usuário, o administrador de segurança pode adicionar um usuário a
qualquer número desses grupos e configurar um deles como o Grupo padrão (Meu grupo) do usuário. O grupo
Todos os usuários também pode ser selecionado como o grupo padrão.

O proprietário de um objeto pode definir a permissão para seu Grupo e para o grupo Todos os usuários.
Somente o Administrador de segurança pode definir mais permissões para outros grupos ou usuários individuais
na página Permissões do usuário. A permissão de acesso de um usuário a um objeto é o nível mais alto de
permissão que o usuário recebe de todas as fontes de permissão.

Grupos e grupos filho
Regras para Grupos e Grupos filho

• Um grupo pode ser pai e filho. Por exemplo, o Grupo 2 pode ser filho do Grupo 1. O Grupo 2 também
pode ser o pai do Grupo 3.

• Um Grupo não precisa obrigatoriamente ter grupos filho.

• Um Grupo pode ter um número qualquer de grupos filho.

• Um grupo filho não pode ser o pai de seu próprio grupo pai e um grupo pai não pode ser filho de seu
próprio grupo filho. Por exemplo, o Grupo 3 é o filho dos Grupos 1 e 2. O Grupo 3 também pode ser o
pai do Grupo 1 ou Grupo 2.
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• Um Grupo pode ter grupos e usuários como filhos. Por exemplo, o Grupo 2 pode ser o filho do Grupo
1. O usuário Lee pode ser o filho do Grupo 1.

• Um Grupo não precisa obrigatoriamente ter um Grupo pai.

• Grupos filho não herdam os membros dos seus Grupos pai—Adicionar um usuário como membro
de um grupo não significa que esse usuário seja também um membro dos seus filhos. Por exemplo, o
Grupo 2 e o Grupo 3 são filhos do Grupo 1. O administrador de segurança adiciona o Usuário A como
membro do Grupo 1. O Usuário A não se torna automaticamente um membro do Grupo 2 ou Grupo 3.
Para tornar o Usuário A ummembro do Grupo 2, o administrador de segurança deve adicionar o Usuário
A como membro do Grupo 2.

Executar como
Os administradores de segurança podem selecionar um nome na página Lista de usuários e clicar emExecutar
como. Isso atualiza a página da Web do Unified Intelligence Center para que corresponda à interface que o
usuário vê ao fazer login.

Use esta ferramenta para verificar que as Funções e Permissões de usuário estão corretamente configuradas.

Observação • Quando você usar Executar como outro usuário, a parte superior da página mostrará as identidades
Logon e Executar como.

• Você não pode Executar como você próprio.

• Você pode Executar como um nível de usuário. Um administrador de segurança não pode Executar
como Usuário A e, como Usuário B, Executar como Usuário B.

Para sair do modo Executar como, clique em Parar Executar como na parte superior da página.

Log de trilha de auditoria no Cisco Unified Intelligence Center
O Cisco Unified Intelligence Center agora suporta o log de trilha de auditoria. Este recurso permite exibir a
sequência de registros de auditoria das transações relacionadas a criação, atualização, modificação e exclusão
que são executadas nas entidades de um servidor do Unified Intelligence Center. Você pode visualizar as
trilhas de auditoria usando o relatório de estoque de Trilha de auditoria. Apenas os Administradores de sistema
podem acessar e visualizar essa função por padrão. Porém, um Administrador de sistema pode permitir que
outros usuários do CUIC utilizem o mesmo recurso.

A localização do relatório de Trilha de auditoria não é suportada.Observação
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Exibir o log de trilha de auditoria no Unified Intelligence Center

Procedimento

Etapa 1 Faça o login na interface de relatório do Unified Intelligence Center.
Etapa 2 Navegue até Relatórios > Estoque > Administrar Centro de Inteligência e clique em Trilha de auditoria.

O sistema abrirá a janela do Filtro de relatório da trilha de auditoria.
Etapa 3 Especifique os critérios de filtro obrigatórios e clique em Executar. O sistema exibirá o relatório de Trilha

de auditoria baseado nos critérios especificados do filtro.

Relatório da trilha de auditoria
Exibições: Este relatório tem três exibições de grade: não agrupada, agrupar por nome da entidade e agrupar
por nome de usuário.

Agrupamento: Este relatório tem duas exibições agrupadas: agrupada e classificada por usuário e nome da
entidade. A terceira exibição é não agrupada, que também é a exibição padrão para esse relatório.

Lista de valores: Usuários do CUIC, Operações do CUIC, Tipos de entidade do CUIC.

Tabela(s) de esquema de banco de dados de onde os dados são recuperados:

• CUICAUDITLOG

• CUICLOGEDENTITY

Campos atuais na exibição de grade do relatório da trilha de auditoria
Campos atuais são aqueles mostrados por padrão em uma exibição de grade de relatório gerada a partir do
modelo de estoque. Você pode alterá-los.

Os campos atuais estão listados aqui na ordem (da esquerda para direita) em que aparecem por padrão no
modelo de estoque.

DescriçãoColuna (campo)

A data e a hora em que o usuário realizou a operação
no sistema Unified Intelligence Center.

Hora do evento

O nome de domínio e a ID de usuário de quem
realizou uma operação específica.

Usuário

Operação realizada por um usuário. Por exemplo:
CRIAR, SALVAR, ATUALIZAR, IMPORTAR,
EXPORTAR.

Operação
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DescriçãoColuna (campo)

O tipo de entidade na qual o usuário realizou a
operação.

Tipo de entidade

O nome da entidade específica acessada pelo usuário.Nome de entidade

O status da operação: ÊXITO ou FALHA.Status

A descrição detalhada da operação realizada.Descrição

A ID do usuário Executar como que realizou uma
operação específica.

Usuário de Executar como

O endereço IP do servidor do Unified Intelligence
Center.

IP de servidor

O nome do host do servidor do Unified Intelligence
Center.

Nome do servidor

Exemplo de relatório de trilha de auditoria
Essa ilustração é um exemplo do relatório gerado a partir do modelo de Relatório de Trilha de Auditoria.

Figura 8: Exemplo de relatório de trilha de auditoria

Praticas recomendadas de segurança
Se você tornar o usuário um membro de um ou mais grupos, defina um desses grupos como o grupo padrão
do usuário, e defina as permissões para o grupo padrão maiores do que as do grupo Todos os usuários.

Maiores permissões para o grupo padrão prevalecem em relação a permissões no grupo Todos os usuários.
Permissões de usuários individuais prevalecem em relação a permissões de grupo.
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C A P Í T U L O  8
Programador

• Programar lista, página 63

• Criar uma programação para um relatório, página 64

• Configurar um relatório programado para envio por e-mail, página 64

• Configurar um relatório para publicação em um local remoto, página 66

Programar lista
Você pode executar as seguintes ações na página Programar lista:

• Filtro/limpar—Digite um ou mais caracteres e clique em Filtro para restringir a lista. Clique em
Limpar para remover o filtro.

• Criar—Abre a página Criar/editar programação de relatório com campos em branco para definir uma
nova programação. Use esta página para criar ou editar uma programação para enviar um relatório por
e-mail ou exibi-lo em um painel e para salvar um arquivo CSV em um local remoto. Para obter mais
informações, consulte:

◦ Criar uma programação para um relatório, na página 64

◦ Configurar um relatório programado para envio por e-mail, na página 64

◦ Configurar um relatório para publicação em um local remoto, na página 66

• Editar—Ativado quando uma linha é selecionada, abre a página Criar/editar programação de relatório,
onde você pode modificar uma programação.

• Excluir—Ativado quando uma linha é selecionada, solicita uma confirmação e, em seguida, exclui a
programação. Se a programação for excluída, você verá um erro se tentar abri-la. No entanto, você pode
recuperar os dados, executando o relatório com omesmo intervalo de data e hora representado no relatório
programado excluído.

• Ativar—Ativa a programação.

• Desativar—Desativa a programação.

• Executar como— Executa o relatório programado imediatamente. Não afeta o próximo trabalho
programado.
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• Atualizar—Atualiza a página da lista de programações para refletir todas as alterações.

• Ajuda—Abre a ajuda on-line.

• X— Fecha a página.

Criar uma programação para um relatório
Siga estas etapas para criar uma programação para um relatório:

Os Dados dinâmicos não oferecem suporte à programação.Observação

Procedimento

Etapa 1 No Programador, clique em Criar.
Etapa 2 Na guia Configurações gerais, digite o Nome da programação para o relatório programado.
Etapa 3 No menu suspenso Relatórios, selecione um relatório.
Etapa 4 Marque a caixa de seleção Definir filtro para configurar os filtros. Para usar o filtro padrão, não marque a

caixa de seleção.
Etapa 5 Clique no link Definir critérios de filtragem para ir para a página de configuração de filtro.

Consulte Tipos de filtros, na página 27 para obter mais informações.Observação

Etapa 6 Na seção Duração, clique no ícone do calendário para selecionar a Data inicial e a Data final.
Etapa 7 Na seçãoRecorrência, especifique a frequência do relatório programado. Selecione uma das seguintes opções:

• Uma vez— Especifique o horário do dia para geração do relatório.

• Diariamente— Especifique por quantos dias o relatório deverá ser gerado.

• Semanalmente— Especifique por quantas semanas e os dias da semana em que o relatório deverá ser
gerado.

• Mensalmente—Selecione um dia do mês e especifique por quantos meses o relatório deverá ser gerado.
Use a opção Último para especificar o último dia do
mês.

Observação

Na seção Frequência, especifique quantas vezes o relatório deverá ser gerado nos dias programados.

Etapa 8 Clique em Salvar.

Configurar um relatório programado para envio por e-mail
No Programador, clique na guiaE-mail para configurar uma programação para enviar um relatório programado
por e-mail.
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Antes de iniciar

Configure o servidor de e-mail no Console de administração. Se precisar de ajuda, entre em contato com o
administrador ou consulte o Cisco Unified Intelligence Center Administration Guide.

Procedimento

Etapa 1 No campo Distribuição de e-mails, clique em Adicionar e insira o endereço de e-mail de destino.
Repita a Etapa 1 para adicionar diversos
destinatários.

Dica

Etapa 2 No menu suspenso Exibição de e-mail, selecione a exibição do relatório que deseja enviar por e-mail.
As exibições do tipoGrade estão disponíveis apenas para seleção.Observação

Etapa 3 No campo Assunto do e-mail, digite o texto que aparecerá como assunto do e-mail.
Etapa 4 Nomenu suspenso Tipo de arquivo de e-mail, selecione o tipo do arquivo. Escolha uma das opções a seguir:

• HTML EMBUTIDO— Envia o relatório em formato HTML.

◦ O relatório histórico tem um limite máximo de 8000 linhas.

◦ O relatório em tempo real tem um limite máximo de 3000 linhas.

• XLS— Envia o relatório como um anexo de arquivo em formato Microsoft Excel.

◦ O relatório histórico tem um limite máximo de 8000 linhas.

◦ O relatório em tempo real tem um limite máximo de 3000 linhas.

• PDF— Envia o relatório como um anexo de arquivo em formato PDF.

Os anexos em PDF têm as seguintes limitações:

◦ O PDF gerado tem a orientação paisagem ou retrato. A configuração padrão é a orientação paisagem.

◦ O PDF gerado usa tamanhos de fonte padrão: 10 pixels para a orientação paisagem e 8 pixels para
a orientação retrato. O PDF ignora o tamanho de fonte definido no editor de exibição de Grade
para manter a fonte adequada para impressão.

◦ O PDF gerado mantém as colunas que cabem na página para a orientação selecionada. Colunas
que não cabem na página são truncadas.

◦ Só são suportadas 1000 linhas para um anexo de arquivo em PDF. Uma mensagem de e-mail será
enviada se o relatório programado exceder 1000 linhas.

◦ O PDF gerado não suporta a quebra de linhas em colunas. Em caso de textos mais longos, é possível
personalizar a largura da coluna no editor de grade para evitar sobreposições. Porém, observe que
isso pode reduzir o número de colunas exibidas no PDF.

Etapa 5 Clique em Salvar.
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Configurar um relatório para publicação em um local remoto
No programador, clique na guia Salvar em local remoto para publicar um relatório.

Procedimento

Etapa 1 Na lista suspensa Protocolo, selecione SFTP para estabelecer uma conexão segura com o local remoto.
Etapa 2 Na lista suspensa Visualização de relatório, selecione a exibição do relatório a ser publicada.
Etapa 3 No campo Host, insira o endereço IP do local remoto.
Etapa 4 Insira um número de Porta para o SFTP.

O número de porta usado por padrão é o
22.

Observação

Etapa 5 Insira um Nome de usuário para o host.
Etapa 6 Insira uma Senha para o host.
Etapa 7 No campo Caminho do diretório, insira a local do host onde deverá ser salvo o seu arquivo .csv.
Etapa 8 Clique em Salvar.
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