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Inleiding

Dit document bevat een voorbeeldconfiguratie voor het aanpassen van het indicatielampje IAC-
voortgangsbalk.

Voordat u begint

Vereisten

Zorg er voordat u deze configuratie probeert, voor dat u aan deze vereisten voldoet.

Zorg ervoor dat Cisco Intelligent Automation for Cloud versie 4.0 of hoger op uw systeem is
geïnstalleerd.

Het voortgangslogo aanpassen

In deze sectie wordt u met de informatie voorgesteld om het logo van de voortgangsbalk in CIAC
4.0 te configureren.

Configuratieprocedures

Dit document gebruikt de volgende stappen om het standaardlogo te wijzigen dat voor de
voortgangsindicator wordt gebruikt, zoals in het onderstaande schema wordt weergegeven.



STAP 1: Navigeren in naar de volgende map

/RequestCenter/custom/IAC/portlets/common/●

STAP 2: Zoek het bestand progressBaraad.js.

Vind het volgende html-element in de progressBarLastenbalk.js:●

div class="aanpassenProgressBarLogo64"●

STAP 3: Update de klassennaam om een aangepast logo te gebruiken: veranderen "div
class="aanpassenProgressBarLogo64"

Standaard gebruikt de voortgangsindicator een Cisco-logo en de klasse hiervoor is:
progressBarLogo

●

OPMERKING: Als het standaard Cisco-logo gebruikt zal worden, zijn er geen wijzigingen vereist.

U kunt als volgt een aangepast logo gebruiken:

Stap 4: Plaats uw nieuwe logo in de volgende map met exact dezelfde naam die in optie 1 en
optie 2 is gebruikt. De bestaande afbeelding negeren.

Afbeeldingsmap logo: /RequestCenter/custom/IAC/portlets/common/img/●

OPMERKING: Het logo moet in .PNG-formaat zijn opgesteld.●

Aanpassingsopties:

Optie 1 - Gebruik een 32px X 32px-logo: wijzig de class name in
class="aanpassenProgressBarLogo32" en gebruik deze naam voor logo: progressBarLogo32.png
(vervang de afbeelding als deze al bestaat).

Optie 2 - Gebruik een 64px X 32px-logo: wijzig de class name in
class="aanpassenProgressBarLogo64" en gebruik deze naam voor logo: progressBarLogo64.png
(vervang de afbeelding als deze al bestaat).

Optie 3 - Geen logo op de voortgangsindicator De klassennaam is -> progressBarNoLogo, geen
andere wijzigingen nodig.

Verifiëren



   

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gerelateerde informatie
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