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Inleiding

Het uitschakelen van opgeslagen koekjes in een browser maakt bepaalde pagina's ontoegankelijk
voor CDN-beheerders. In dit document wordt beschreven hoe u dit probleem kunt oplossen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op versies 1.7, 2.0 en 2.1 van de Enterprise Solutions
van Cisco Content Delivery Network (CDN).

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Convention voor informatie over documentconventies.

Probleem
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Het uitschakelen van opgeslagen koekjes in een browser maakt bepaalde pagina's ontoegankelijk
voor CDN-beheerders.

Opgeslagen koekjes zijn standaard ingeschakeld op webbrowsers. Als u opgeslagen koekjes op
de browser uitschakelt, kunnen CDN-gebruikers met administratieve rechten (inclusief die loggen
op met de Admin-account) mogelijk geen toegang hebben tot de administratieve gebieden van de
grafische gebruikersinterface (GUI) van Content Distribution Manager (CDM). Deze
beheergebieden omvatten de pagina's Identificatie, TCP/IP, DNS, Proxy, gebruikers, Time Zone,
PC Folders, Systeem en Bandbreedte.

Alleen CDN-gebruikers met administratieve privileges ervaren dit probleem. Niet-administratieve
gebruikers kunnen deze pagina's niet doorgaans benaderen.

Oplossing

Om dit probleem aan te pakken, schakelt u opgeslagen koekjes in uw browser in. Als u
bijvoorbeeld Microsoft's Internet Explorer (IE) gebruikt:

Klik op het menu Gereedschappen en kies Internet-opties.Het dialoogvenster Internet-opties
verschijnt.

1.

Klik op het tabblad Beveiliging en klik vervolgens op de knop Aangepast niveau.Het
dialoogvenster Beveiligingsinstellingen verschijnt.

2.

In het dialoogvenster Instellingen drukt u op de knop totdat u de optie Cookies hebt
gevonden en schakelt u het aanvinkvakje Inschakelen in om ervoor te zorgen dat koekjes op
uw computer kunnen worden opgeslagen.

3.

Gerelateerde informatie

Cisco Content Engine●

Cisco-netwerkservices voor toepassingen●

Cisco Content Distribution Manager voor ondernemingen●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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