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Inleiding

Dit document legt uit hoe u een nieuwe knop in mijn videorecorder kunt toevoegen en hoe u deze
met een nieuwe service kunt verbinden.

Voordat u begint

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze hardware- en softwareversies.

Cisco Intelligent Automation for Cloud 4.0 (elke editie) en serviceprovider●

Nieuwe knoppen aan mijn VDC toevoegen

In deze sectie wordt u voorgesteld met de stappen om een nieuwe actieknop aan de pop-
uploaden met Mijn VDC's toe te voegen. Het creëren van een nieuwe service of het wijzigen van
een bestaande service valt buiten het bereik van dit document.

IAC en serviceontwerper

De procedure om nieuwe knopen in Mijn VDCs te creëren vereist het gebruik van de Ontwerper
van de Dienst.

Een nieuwe knop toevoegen



Het volgende voorbeeld illustreert de stappen voor het toevoegen van een nieuwe knop aan
"Release Floating IP Address".

Stap 1: Ga naar de Service Ontwerper zoals hieronder in Figuur 1 wordt getoond.

Stap 2: Maak een service en bewaar de naam voor later gebruik.

In grafiek 2 hieronder wordt de naam "Release Floating IP Address" aan de nieuwe knop
toegewezen en is deze hoofdlettergevoelig.

●



Stap 3: Pak de IAC-implementatiemap op en open het bestand "my-vdcs.html" voor bewerking.

\RequestCenterServer\deployments\RequestCenter.war\custom\IAC\portlets\my-vdcs.html●

Stap 4: Voeg nieuwe lijn aan het eind van de sectie ServiceIds en in het aangewezen
voorwaardelijke blok toe dat de toegankelijkheid van de dienst over verschillende gebruikersrollen
bepaalt zoals hieronder in Figuur 3 wordt getoond.

OPMERKING: De naam van de service is hoofdlettergevoelig en gebruikt "serviceID" als tweede
argument.



Stap 5: Open het bestand "IACServersPopover.js" voor het bewerken van het bestand op:

"\src\widget\iac\IACVDCPopover.js"●

Plaats de volgende code in Figuur 4 met de juiste voorwaarden om de Actie voor elk specifiek
Rol- en PE-type te tonen, alvorens de code "weeActionButtons" te roepen (gelegen vóór regel
Nr.: 198).

●

In ServiceNames, druk de de servicenaam, in dit voorbeeld "Hef de Vloeiend IP Adres."●

In de servicedagen duw de juiste waarde van de serviceIds array, in dit voorbeeld is het
index13, de laatste service-opname van "getServiceProperties" in my-vdcs.html.

●

De "generalCheck"-waarde zal "waar" zijn voor CPTA-, OTA- en TTA-rollen.●

In de bovenstaande steekproef wordt de nieuwe actie "Release Floating IP Address" niet
getoond voor VDC’s van "OpenStack POD" (PE Type), maar de controle kan indien nodig
worden gewijzigd.

●

Stap 6: Creëer, gebruik en stel in om nieuwe knop te verifiëren.



   

Gerelateerde informatie

Cisco Intelligent Automation for Cloud●

/content/en/us/support/cloud-systems-management/intelligent-automation-cloud/tsd-products-support-series-home.html?referring_site=bodynav

	Voeg nieuwe actieknoppen toe in mijn VDC’s
	Inhoud
	Inleiding
	Voordat u begint
	Vereisten
	Gebruikte componenten

	Nieuwe knoppen aan mijn VDC toevoegen
	IAC en serviceontwerper
	Een nieuwe knop toevoegen

	Gerelateerde informatie


