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Introdução

Este original descreve as etapas do instalation para CVVB.

Contribuído por Kabeer Noorudeen, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada no ambiente hospedado CVVB 11.0.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Instalação

Estas são as etapas para instalar CVVB:

Etapa 1. Bota do CD inicializável para o CVVB. Selecione o produto para ser instalado.

  



Etapa 2. Confirme para a instalação do CVVB.

Etapa 3. Escolha continuam para o wizard de instalação da plataforma.



Etapa 4. Escolha a opção direita para a correção de programa instalam, neste exemplo que
você não tem uma instalação da correção de programa.

Etapa 5. Clique sobre Continue a continuar a instalação.



Etapa 6. Escolha a zona de hora (fuso horário) para a instalação.

Etapa 7. Continue com a instalação para a configuração da auto negociação.



Etapa 8. Mantenha o tamanho de MTU default.

Etapa 9. Incorpore os detalhes do server.



Etapa 10. Incorpore os detalhes DNS do server.

Etapa 11. Incorpore as credenciais do usuário.



Etapa 12. Incorpore os detalhes da organização.

Etapa 13. Selecione-a como o primeiro nó.



Etapa 14. Capture o endereço correto NTP.

Etapa 15. Forneça a senha de segurança que seria usada se aglomerando.



Etapa 16. Selecione o nenhum se você não precisa um host S TP.

Etapa 17. Incorpore as credenciais do usuário do aplicativo.



Etapa 18. Termine as etapas de instalação.

Etapa 19. Uma vez que a instalação é terminada, abra a página https:// <CVVB>/appadmin CVVB
APP-admin

https://10.66.74.47/appadmin


Etapa 20. Consulte a licença que tem que ser distribuída. Uma vez que a licença é distribuída
com sucesso, você vê a mensagem terminada da validação.

Etapa 21. Os componentes obtêm ativados no CVVB.

Etapa 22. Selecione o codec apropriado usado na solução.



Etapa 23. Defina a configuração da língua conforme a solução.

Etapa 24. Uma vez que a configuração é terminada com sucesso, o CVVB reinicia.



Etapa 25. O CVVB está disponível para a configuração.
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