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Introduction

Este documento fornece uma lista de todos os processos do Cisco Process Orchestrator e
serviços do Cisco Cloud Portal fornecidos no Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1. As
alterações nesta lista da versão anterior do Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1 são
identificadas:

Novos processos e serviços são identificados pelo New in IAC 3.1.1 .●

Os processos e serviços que existiam mas foram removidos do produto são indicados pela
r emoção  do  I AC  3 . 1 . 1 .

●

Processos do Cisco Process Orchestrator

Processos

Processos de provisionamento de servidores

Atribuir perfil de serviço do UCS●

Atribuir perfil de serviço UCS do modelo●

Converter servidor virtual em modelo novo no IAC 3.1.1
●

Converter servidor virtual em manipulador de modelos novo no IAC 3.1.1
●

Criar servidor virtual●

Criar servidor virtual a partir do modelo●

Personalizar servidor virtual●

Excluir servidor físico●

Excluir servidor virtual●

Processos de tratamento de ações de administração de nuvem

Host ESXi da Comissão●

Manipulador de Host ESXi da Comissão●



Desativação do ESXi Host●

Manipulador de Host ESXi de Desativação●

Gerenciar dados de licença Novo no IAC 3.1.1
●

Gerenciar o Manipulador de dados de licença Novo no IAC 3.1.1
●

Gerenciar elementos da plataforma●

Gerenciar manipulador de elementos da plataforma●

Definir as variáveis globais da OC da Cisco●

Definir o Cisco PO Global Variables Handler●

vSphere Create Resource Pool●

vSphere Create Resource Pool Handler●

vSphere Excluir pool de recursos●

vSphere Delete Resource Pool Handler●

Pool de recursos de atualização do vSphere●

vSphere Update Resource Pool Handler●

Processos de tratamento de ações do usuário de nuvem

Adicionar rede●

Adicionar manipulador de rede●

Verificar NSAPI Home OU New no IAC 3.1.1
●

Servidor físico da Comissão●

Manipulador de servidor físico da Comissão●

Servidor virtual da comissão do modelo●

Servidor virtual da comissão do gerenciador de modelos●

Servidor virtual da comissão e SO de instalação●

Servidor virtual da comissão e manipulador de SO da instalação●

Desativação do servidor físico●

Manipulador de Servidor Físico de Desativação●

Decomposição do servidor virtual●

Manipulador de Servidor Virtual de Desativação●

Excluir SI de Instantâneo●

Excluir Servidor Virtual Instantâneo●

Excluir Snapshot Virtual Server Handler●

Instalar SO com o Cisco Server Provisioning●

Gerenciar Manipulador de Propriedades de Rede Remov i do  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Gerenciar estado de energia●

Gerenciar o manipulador de estado de energia●

Gerenciar a configuração do servidor virtual●

Gerenciar o Virtual Server Configuration Handler●

Modificar Manipulador de Propriedades de Rede●

Remover rede●

Remover manipulador de rede●

Recuperar nsAPI Login e OU Novo no IAC 3.1.1
●

Reverter Servidor Virtual de Instantâneo●

Reverter Snapshot Virtual Server Handler●

Servidor Virtual Instantâneo●

Snapshot Virtual Server Handler●

Atualize as configurações de rede da VM r emov i da s  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Processos do utilitário



Solicitação de serviço de atualização do portal de nuvem●

Correção de Erros de Serviços em Nuvem●

Criar XML de item de serviço●

Criar XML de definição de item de serviço Novo no IAC 3.1.1
●

Enumerar clusters●

Enumerar Datacenters●

Enumerar hosts de VM●

Transição de estado de FSM●

Manipulador de transição de estado de FSM●

Obter endereço IP●

Obter configurações de locatário●

Pesquisa NS●

Instalação do Powershell do Query vSphere●

Métricas de atualização r emov i da s  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Endereço IP do remetente●

Revalidar Fila de Tempo de Execução do Processo●

Revalidar Regras da Fila de Tempo de Execução do Processo●

Definir ID do canal de atualização do item do serviço de nuvem●

Manipulador de resultados de serviços da Web●

Processos atômicos

Adicionar processo à fila de tempo de execução●

Adicionar observação de solicitação de serviço●

Aplicar perfil de host da VM●

Associar perfil de host da VM●

Cancelar solicitação de serviço●

Cancelar requisição de serviço●

Solicitação de serviço completa●

Criar Hash GUID a partir da String●

Criar Requisição de Locação●

Criar destino de serviço●

Criar perfil de host da VM●

Excluir processo da fila de tempo de execução●

Excluir usuário do tempo de execução●

Excluir item de serviço por propriedades●

Excluir destino do serviço●

Excluir destino●

Desassociar o perfil do host da VM●

Executar o comando vSphere PowerCLI●

Localizar processos do Orchestrator●

Localizar usuários do tempo de execução●

Formatar a empresa do UCS●

Gerar APID de autorização●

Iniciar notificação por e-mail do portal de nuvem●

Versão do serviço de consulta●

Remover perfil de host da VM●

Recuperar dados do item de serviço●

Atualizar vários parâmetros de solicitação de serviço●



Atualizar usuário do tempo de execução●

Atualizar parâmetro de solicitação de serviço●

Atualizar destino●

Gravar dados CIM em arquivo r emov i do  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Atualizar item de serviço por XML da tabela de descoberta●

Processos de solicitação do portal

Manipulador de Solicitação de Serviço do Portal de Nuvem●

Histórico de Solicitação de Serviço de Atualização do Portal da Nuvem●

Processos de gerenciamento de leasing

Inicializar o gerenciamento de leasing●

Extensão da concessão●

Manipulador de extensões de leasing●

Iniciar o gerenciamento de leasing●

Processos de Sincronização de Dados

Dados do item do serviço de exportação r emov i do s  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Obter dados de sincronização obsoletos●

Redefinir dados de sincronização obsoletos●

Definir dados de sincronização salvos●

Coletar processos de métricas

Coletar métricas●

Coletar métricas (programado)●

Sincronização de dados das métricas do blade UCS●

Sincronização de Dados de Métricas do vSphere Novo no IAC 3.1.1
●

Sincronização de dados de pools de recursos do vSphere r emov i da  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Sincronização de dados do vSphere Datacenters r emov i da  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Sincronização de dados do vSphere Clusters r emov i da  do  I AC  3 . 1 . 1
●

vSphere Datastores Sincronização de Dados Remov i da  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Sincronização de dados de redes vSphere r emov i da  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Processos de descoberta do CloudSync

Infraestrutura de descoberta do CloudSync●

Infraestrutura de descoberta do CloudSync (programada)●

CloudSync Discover Infrastructure -> Modelos de SP da Cisco●

CloudSync Discover Infrastructure -> Modelos de perfis de serviço do Cisco UCS●

Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> Blades Cisco UCS●

Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> VLANs do Cisco UCS●

CloudSync Discover Infrastructure -> vCenter Clusters●

Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> datacenters do vCenter●

Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> datastores do vCenter●

CloudSync Discover Infrastructure -> Hosts vCenter●

CloudSync Discover Infrastructure -> vCenter Portgroups●

CloudSync Discover Infrastructure -> vCenter ResourcePools●

CloudSync Discover Infrastructure -> Modelos de VM do vCenter●

Manipulador de infraestrutura de descoberta do CloudSync●



Processos de validação

Validar local de queda do portal de nuvem r emov i do  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Validar elementos da plataforma●

Validar elementos da plataforma (programados)●

Validar manipulador de elementos da plataforma●

Validar elementos da plataforma -> Cisco Server Provisioner●

Validar elementos da plataforma -> Cisco UCS Manager●

Validar elementos da plataforma -> VMware Virtual Center Server●

Validar o Process Orchestrator●

Validar Processador do Orchestrator●

Pontos de Extensão do Processo

Infraestrutura de descoberta do CloudSync

CloudSync Discover Infrastructure -> Modelos de SP da Cisco >> Pós-descoberta●

CloudSync Discover Infrastructure -> Modelos de perfil de serviço do Cisco UCS >> Pós-
descoberta

●

CloudSync Discover Infrastructure -> Blades Cisco UCS >> Pós-descoberta●

Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> VLANs do Cisco UCS >> pós-descoberta●

CloudSync Discover Infrastructure -> vCenter Clusters >> Pós-descoberta●

CloudSync Discover Infrastructure -> vCenter Datacenters >> Pós-descoberta●

CloudSync Discover Infrastructure -> vCenter Datastores >> Pós-descoberta●

Infraestrutura de descoberta do CloudSync -> Hosts do vCenter >> Pós-descoberta●

CloudSync Discover Infrastructure -> vCenter Portgroups >> Pós-descoberta●

CloudSync Discover Infrastructure -> vCenter ResourcePools >> Pós-descoberta●

CloudSync Discover Infrastructure -> Modelos de VM do vCenter >> Pós-descoberta●

CloudSync Discover Infrastructure >> Definido pelo usuário●

Transição de estado de FSM >> definida pelo usuário●

Host ESXi da Comissão

Host ESXi da Comissão >> Pós-provisionamento●

Host ESXi da Comissão >> Pré-provisionamento●

Host ESXi da Comissão >> Pré-associação do Perfil de Serviço●

Host ESXi da Comissão >> Reversão Definida pelo Usuário●

Host ESXi da Comissão (Cisco UCS) >> Reversão definida pelo usuário●

Desativação do ESXi Host >> Pré-provisionamento●

Servidor virtual da Comissão

Servidor virtual da Comissão >> Pós-provisionamento●

Servidor virtual da Comissão >> Pré-provisionamento●

Comissionar servidor virtual e instalar SO >> Reversão definida pelo usuário●

Servidor virtual da Comissão a partir do modelo >> Reversão definida pelo usuário●

Criar servidor virtual >> definido pelo usuário●

Criar servidor virtual (vCenter) >> definido pelo usuário●

Criar servidor virtual a partir do modelo >> definido pelo usuário●

Personalizar servidor virtual >> definido pelo usuário●



Personalizar hardware de servidor virtual (vCenter) >> definido pelo usuário●

Personalizar sistema operacional de servidor virtual (vCenter) >> definido pelo usuário●

Decommission Virtual Server >> Pós-desativação●

Decommission Virtual Server >> Pré-desativação●

Excluir servidor virtual >> Novo definido pelo usuário no IAC 3.1.1
●

Gerenciar configuração de servidor virtual >> Novo definido pelo usuário no IAC 3.1.1
●

Servidor físico da Comissão

Servidor físico da Comissão (Cisco UCS) >> Reversão definida pelo usuário●

Servidor físico da Comissão >> Pós-provisionamento●

Servidor físico da Comissão >> Pré-provisionamento●

Servidor físico da Comissão >> Pré-associação do perfil de serviço●

Servidor físico da Comissão >> Reversão definida pelo usuário●

Decommission Physical Server >> Pós-desativação●

Desativação do servidor físico >> Pré-desativação●

Instantâneos

Criar instantâneo >> Novo definido pelo usuário no IAC 3.1.1
●

Excluir instantâneo >> Novo definido pelo usuário no IAC 3.1.1
●

Excluir Servidor Virtual Snapshot >> Pós-provisionamento●

Reverter instantâneo >> Novo definido pelo usuário no IAC 3.1.1
●

Reverter Snapshot Virtual Server >> Pós-provisionamento●

Snapshot Virtual Server >> Pós-provisionamento●

Snapshot Virtual Server >> Pré-provisionamento●

Status da conexão/Elementos da plataforma

Validar elementos da plataforma >> definido pelo usuário●

Validar Process Orchestrator >> Pós-provisionamento●

Gerenciar elementos da plataforma >> definido pelo usuário●

Gerenciar elementos da plataforma >> Reversão definida pelo usuário●

Data centers virtuais

Criar pool de recursos >> Novo definido pelo usuário no IAC 3.1.1
●

Excluir pool de recursos >> Novo definido pelo usuário no IAC 3.1.1
●

Consultar objetos gerenciados do vSphere Novo no IAC 3.1.1
●

Atualizar pool de recursos >> Novo definido pelo usuário no IAC 3.1.1
●

vSphere Create Resource Pool >> Pós-provisionamento●

vSphere Create Resource Pool >> Pré-provisionamento●

vSphere Excluir pool de recursos >> Pós-provisionamento●

vSphere Delete Resource Pool >> Pré-provisionamento●

Pool de recursos de atualização do vSphere >> pós-provisionamento●

vSphere Update Resource Pool >> Pré-provisionamento●

Gerenciamento de Rede

Adicionar rede >> pós-exportação●

Adicionar rede >> Pré-exportação●

Adicionar Rede >> Exclusões Definidas pelo Usuário●

Gerenciar propriedades de rede >> Definido pelo usuário r emov i do  do  I AC  3 . 1 . 1
●



Gerenciar propriedades de rede >> Reversão definida pelo usuário r emov i da  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Modificar Propriedades de Rede >> Definido pelo Usuário●

Modificar Propriedades de Rede >> Reversão Definida pelo Usuário●

Remover rede >> extensão●

Remover rede >> Reversão definida pelo usuário●

IPAM

Obter endereço IP >> pós-alocação●

Obter endereço IP >> definido pelo usuário●

Return IP Address >> Post-return●

Retornar endereço IP >> definido pelo usuário●

Provisionador de servidor Cisco

Instalar SO com o Cisco Server Provisioner >> Network Boot●

Instalar o SO com o Cisco Server Provisioner >> pós-provisionamento●

Instalar SO com o Cisco Server Provisioner >> Pré-provisionamento●

Gerenciar servidores

Gerenciar estado de energia >> pós-provisionamento●

Gerenciar estado de energia >> Pré-provisionamento●

Gerenciar o estado de energia >> Novo definido pelo usuário no IAC 3.1.1
●

Gerenciar Configuração de Servidor Virtual >> Pós-Provisionamento●

Gerenciar Configuração do Servidor Virtual >> Pré-provisionamento●

Extensão de leasing >> pós-provisionamento●

Utilitários

Localizar Alvos >> Novo definido pelo usuário no IAC 3.1.1
●

Serviços do Cisco Cloud Portal

Services

Serviços de servidor da Comissão

Desativação do servidor físico●

Desativação da máquina virtual●

Pedir um servidor físico●

Pedir uma máquina virtual e instalar um sistema operacional●

Pedir uma máquina virtual a partir do modelo●

Serviços de zona de provedores compartilhados

Criar uma zona compartilhada●

Modificar uma zona compartilhada●

Serviços de data center virtual

Adicionar rede ao VDC●

Criar data center virtual●



Decomposição do data center virtual●

Modificar tamanho do VDC●

Remover rede do VDC●

Serviços de operações do servidor

Excluir instantâneo●

Estender instância de concessão gerenciada●

Instância de aluguel gerenciado●

Modificar configuração●

Servidor físico de ciclo de energia●

Máquina virtual do ciclo de energia●

Desligar o servidor físico●

Desligar máquina virtual●

Ligar o servidor físico●

Ligar Máquina Virtual●

Reverter para Instantâneo●

Tirar instantâneo●

Exibir instantâneos●

Serviços de configuração do sistema

Ativar recurso de nuvem●

Adicionar rede●

Atribuir dados SI da métrica do cluster●

Atribuir dados SI da métrica do data center●

Atribuir dados de SI da métrica do armazenamento de dados●

Atribuir dados de endereço IP SI●

Atribuir dados de SI de métrica de rede●

Atribuir dados SI da métrica do pool de recursos●

Atribuir dados de SI da métrica do UCS●

Clone VM to Template New in IAC 3.1.1
●

Manutenção de recursos de nuvem●

ID do canal de atualização SIL da nuvem●

Correção de Erros de Serviços em Nuvem●

Infraestrutura de edição do CloudSync●

Configurar aprovações●

Conectar infraestrutura de nuvem●

Converter VM em modelo novo no IAC 3.1.1
●

Criar POD●

Descubra a infraestrutura●

Ignorar recurso de nuvem●

Gerenciar pools de blades●

Gerenciar modelos de e-mail●

Modificar a organização de administração de nuvem●

Modificar Propriedades da Rede●

E-mail de status de envio da OC●

Atualizar métrica●

Registrar o blade Cisco UCS●

Registrar a VLAN do Cisco UCS●



Registrar cluster●

Registrar Data Center●

Registrar Armazenamento de Dados●

Registrar host do hipervisor●

Registrar Modelo do Sistema Operacional●

Registrar Pool de Recursos●

Registrar Modelo de Perfil de Serviço●

Registrar Modelo de VM●

Remova o blade Cisco UCS●

Remover rede●

Remover modelo do sistema operacional●

Remover POD●

Remover modelo de perfil de serviço●

Remover modelo de VM●

Definir configuração do agente HTTP●

Definir configurações de provisionamento●

Definir configuração do agente REX●

Definir opções de serviço em todo o sistema●

Atualizar modelo de perfil de serviço●

Validar servidor de e-mail●

Validar o Cisco Process Orchestrator●

Validar Elemento da Plataforma●

Validar locais de compartilhamento r emov i do s  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Veja o Cisco Process Orchestrator●

Exibir elemento da plataforma r emov i do  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Atualizar a infraestrutura de nuvem●

Atualizar POD●

Serviços de gerenciamento de usuários

Adicionar organização de administração de nuvem●

Adicionar administrador de nuvem●

Adicionar administrador técnico da empresa●

Adicionar usuário●

Criar Organização●

Modificar organização●

Modificar propriedades do usuário●

Atualizar e atualizar a licença de nuvem Novo no IAC 3.1.1
●

Remover administrador de nuvem●

Remover organização●

Remover administrador técnico da empresa●

Remover usuário●

Exibir conexões de nuvem Novas no IAC 3.1.1
●

Exibir detalhes da organização●

Pontos de Extensão de Serviço

Serviços de servidor da Comissão



Decommission Physical Server Pós-manutenção●

Desativação da pré-manutenção do servidor físico●

Decommissão da máquina virtual após a manutenção●

Desativação do pré-serviço da máquina virtual●

Modificar propriedades do usuário Após a manutenção r emov i da  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Modificar propriedades do usuário Pré-manutenção r emov i da  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Solicitar pós-manutenção de um servidor físico●

Solicitar pré-manutenção de um servidor físico●

Solicite uma VM e instale um sistema operacional após a manutenção●

Solicitar uma VM e Instalar um sistema operacional Pré-manutenção●

Solicitar uma máquina virtual a partir do modelo pós-manutenção●

Solicitar uma máquina virtual a partir da pré-manutenção do modelo●

Serviços de zona de provedores compartilhados

Criar zona compartilhada após a manutenção Novo no IAC 3.1.1
●

Criar zona compartilhada Pré-manutenção Novo no IAC 3.1.1
●

Modificar zona compartilhada após a manutenção●

Modificar pré-manutenção de zona compartilhada●

Serviços de data center virtual

Adicione a rede ao VDC pós-manutenção Novo no IAC 3.1.1
●

Adicionar rede ao VDC Pré-serviço Novo no IAC 3.1.1
●

Criar pós-serviço de data center virtual●

Criar pré-serviço de data center virtual●

Decommissão do data center virtual após a manutenção●

Desativação do pré-serviço do data center virtual●

Gerenciar pools de blades após a manutenção●

Gerenciar pools de blade pré-manutenção●

Remova a rede da pós-manutenção do VDC●

Remova a rede da pré-manutenção do VDC●

Serviços de operações do servidor

Excluir pós-manutenção de instantâneos●

Excluir pré-manutenção de instantâneos●

Estender a pós-manutenção da instância de concessão gerenciada●

Estender o pré-serviço da instância de concessão gerenciada●

Pós-manutenção da instância de leasing gerenciado●

Pré-manutenção da instância de concessão gerenciada●

Modificar configuração pós-manutenção●

Modificar pré-manutenção da configuração●

Modificar pacote VDC pós-manutenção●

Modificar pré-manutenção do pacote VDC●

Pós-manutenção do servidor físico com ciclo de energia●

Pré-manutenção do servidor físico durante o ciclo de alimentação●

Pós-manutenção da máquina virtual do ciclo de energia●

Pré-manutenção da máquina virtual do ciclo de energia●

Desligar o servidor físico após a manutenção●

Desligar a pré-manutenção do servidor físico●



Desligar a máquina virtual após a manutenção●

Desligar pré-manutenção da máquina virtual●

Ligue o servidor físico após a manutenção●

Ativar pré-manutenção do servidor físico●

Ligar a máquina virtual após a manutenção●

Ativar pré-manutenção da máquina virtual●

Reverter para Snapshot pós-manutenção●

Reverter para Pré-manutenção de Instantâneo●

Fazer Snapshot Pós-manutenção●

Fazer Pré-manutenção de Instantâneo●

Serviços de configuração do sistema

Ative o recurso de nuvem pós-manutenção Novo no IAC 3.1.1
●

Ative o pré-serviço de recursos de nuvem Novo no IAC 3.1.1
●

Adicionar pós-manutenção da rede●

Adicionar pré-manutenção de rede●

Atribuir dados SI de métrica de cluster pós-manutenção●

Atribuir pré-manutenção de dados SI de métrica de cluster●

Atribuir dados de SI de métrica de data center pós-manutenção●

Atribuir pré-manutenção de dados SI de métrica de data center●

Atribuir dados de SI de métrica de armazenamento de dados pós-manutenção●

Atribuir pré-manutenção de dados SI de métrica de armazenamento de dados●

Atribuir dados de endereço IP SI pós-manutenção●

Atribuir pré-serviço de dados do endereço IP SI●

Atribuir Métrica de Rede Dados SI Pós-manutenção●

Atribuir pré-manutenção de dados SI de métrica de rede●

Atribuir Métrica do Pool de Recursos Dados SI Pós-manutenção●

Atribuir pré-manutenção de dados SI de métrica de pool de recursos●

Atribuir a Métrica UCS SI Dados pós-manutenção●

Atribuir o pré-serviço de dados SI de métrica de UCS●

Clone VM to Template Post-service New in IAC 3.1.1
●

Clone VM to Template Pre-Serving New in IAC 3.1.1
●

CloudSync Editar infraestrutura pós-serviço Novo no IAC 3.1.1
●

CloudSync Editar infraestrutura Pré-serviço Novo no IAC 3.1.1
●

Configurar aprovações pós-serviço Novo no IAC 3.1.1
●

Configurar aprovações Pré-serviço Novo no IAC 3.1.1
●

Conectar a infraestrutura de nuvem após a manutenção●

Conectar pré-serviço da infraestrutura de nuvem●

Converter VM em modelo pós-manutenção novo no IAC 3.1.1
●

Converter VM em Modelo Pré-serviço Novo no IAC 3.1.1
●

Criar POD pós-serviço●

Criar pré-manutenção de POD●

Recusar pós-manutenção r emov i da  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Recusar pré-manutenção r emov i da  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Descubra a infraestrutura após a manutenção●

Pré-manutenção da infraestrutura de descoberta●

Pós-manutenção do gerenciamento de modelos de e-mail●

Pré-manutenção do gerenciamento de modelos de e-mail●



Ignorar recurso de nuvem pós-manutenção Novo no IAC 3.1.1
●

Ignorar pré-serviço de recursos de nuvem Novo no IAC 3.1.1
●

Manutenção pós-manutenção●

Pré-manutenção●

Gerenciar Aprovações Após Manutenção Remov i da  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Gerenciar aprovações Pré-manutenção r emov i da  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Gerenciar pools de blades após a manutenção●

Gerenciar pools de blade pré-manutenção●

Modificar a empresa do administrador de nuvem após a manutenção●

Modificar pré-manutenção da empresa do administrador de nuvem●

Modificar propriedades de rede pós-manutenção●

Modificar Pré-Manutenção das Propriedades da Rede●

Atualização de métricas após a manutenção●

Pré-manutenção de Métricas de Atualização●

Registrar o Cisco UCS Blade após a manutenção●

Registrar o pré-serviço do blade Cisco UCS●

Registrar o Cisco UCS VLAN após a manutenção●

Registrar o pré-serviço da VLAN do Cisco UCS●

Registrar cluster pós-manutenção●

Registrar Pré-manutenção do Cluster●

Registrar datacenter após a manutenção●

Registrar o pré-serviço do data center●

Registrar armazenamento de dados após a manutenção●

Registrar pré-serviço de armazenamento de dados●

Registrar hosts após a manutenção●

Registrar hosts pré-manutenção●

Registrar Modelo de Sistema Operacional Pós-Manutenção●

Registrar pré-manutenção do modelo do sistema operacional●

Registrar Pool de Recursos Pós-Manutenção●

Pré-manutenção do Pool de Recursos de Registro●

Registrar Modelo de Perfil de Serviço Pós-Manutenção●

Registrar pré-serviço do modelo de perfil de serviço●

Registrar Modelo de VM Pós-manutenção●

Registrar pré-manutenção do modelo de VM●

Remova o blade Cisco UCS após a manutenção●

Remova a pré-manutenção do blade Cisco UCS●

Remova a pós-manutenção da rede●

Remova a pré-manutenção da rede●

Remova o modelo do sistema operacional após a manutenção●

Remova a pré-manutenção do modelo do sistema operacional●

Remova o POD após a manutenção●

Remova a pré-manutenção do POD●

Remova o modelo de perfil de serviço após a manutenção●

Remover pré-manutenção do modelo de perfil de serviço●

Remova o modelo de VM após a manutenção●

Remova a pré-manutenção do modelo de VM●

Definir pós-manutenção da configuração do agente HTTP●

Definir pré-serviço de configuração de agente HTTP●



Definir configurações de provisionamento pós-manutenção●

Definir configurações de provisionamento Pré-manutenção●

Definir pós-manutenção da configuração do agente REX●

Definir pré-serviço de configuração do agente REX●

Definir opções de serviço em todo o sistema após a manutenção●

Definir opções de serviço em todo o sistema Pré-manutenção●

Atualizar a infraestrutura de nuvem após a manutenção●

Atualizar pré-manutenção da infraestrutura de nuvem●

Atualizar POD após a manutenção●

Atualizar pré-manutenção do POD●

Atualizar Modelo de Perfil de Serviço Pós-Manutenção●

Atualizar pré-serviço do modelo de perfil de serviço●

Validar status do servidor de e-mail após a manutenção●

Validar pré-manutenção do status do servidor de e-mail●

Validar status da orquestração após a manutenção●

Validar o status da orquestração Pré-manutenção●

Validar o status do elemento da plataforma após a manutenção●

Validar pré-manutenção do status do elemento da plataforma●

Validar Status de Locais de Compartilhamento Remov i do  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Validar Status de Locais de Compartilhamento Pré-Manutenção Remov i da  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Visualizar status da orquestração após a manutenção●

Visualizar status da orquestração Pré-manutenção●

Visualizar Elemento da Plataforma Remov i do  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Visualizar pré-manutenção de elementos da plataforma r emov i da  do  I AC  3 . 1 . 1
●

Exibir status do elemento da plataforma Novo pós-serviço no IAC 3.1.1
●

Exibir status do elemento da plataforma Pré-manutenção Novo no IAC 3.1.1
●

Serviços de gerenciamento de usuários

Adicione a organização de administração de nuvem pós-manutenção●

Adicionar serviços de pré-manutenção da organização de administração de nuvem●

Adicione a pós-manutenção do administrador de nuvem●

Adicionar pré-serviço do administrador de nuvem●

Adicionar pós-manutenção do administrador técnico da empresa●

Adicionar pré-manutenção do administrador técnico da empresa●

Adicionar pós-manutenção do usuário●

Adicionar pré-manutenção do usuário●

Criar pós-serviço da empresa●

Criar pré-serviço da empresa●

Modificar organização após a manutenção Novo no IAC 3.1.1
●

Modificar a pré-manutenção da organização Novo no IAC 3.1.1
●

Modificar propriedades do usuário Novo pós-manutenção no IAC 3.1.1
●

Modificar propriedades do usuário Pré-manutenção Novo no IAC 3.1.1
●

Remova a pós-manutenção do administrador de nuvem●

Remova a pré-manutenção do administrador de nuvem●

Remover serviço pós-manutenção da empresa●

Remover pré-manutenção da organização●

Remova o administrador técnico da empresa após a manutenção●

Remova a pré-manutenção do administrador técnico da empresa●



   

Remova a pós-manutenção do usuário●

Remover pré-manutenção do usuário●

Visualizar detalhes da empresa pós-manutenção●

Visualizar detalhes da organização Pré-manutenção●

Informações Relacionadas
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