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Inleiding

In bepaalde klantomgevingen moet Cisco Intelligent Automation for Cloud (IAC) direct
communiceren met de bedrijfsservers van de LBP. Voor het aansluiten op LDAP-servers moet de
klant een andere reeks inlogaanmeldingsgegevens invoeren.

Aanpassen van de IAC-inlogger in procesorchestrator

De volgende configuratiestappen worden gebruikt om de inlognaam van de "nsapiuser"-gebruiker
in de IAC aan te passen. De inlognaam "Nsapiuser" moet in drie afzonderlijke gebieden van Cisco
Procesorchestrator gewijzigd worden om alle wijzigingen volledig te kunnen uitvoeren.

De procesorchestrator wijzigen

De inloginstellingen moeten in Cisco Procesorchestrator op deze gebieden worden gewijzigd om
ervoor te zorgen dat de IAC met een LDAP-server kan communiceren:

De inlognaam van Cisco Cloud Portal Integration API wijzigen

Stap 1: Open Cisco-procesorkestrator.

Stap 2: Onder Definities: Plaats doelstellingen in het linker zijmenu.

Stap 3: Voer in de doelstellingen het doel voor integratie API van cloudportal in en dubbelklik op
het item. Het dialoogvenster wordt nu geopend, zoals hieronder wordt weergegeven.



Stap 4: Selecteer in het dialoogvenster het tabblad Cloud.

Stap 5: Onder het tabblad Cloud, in het gedeelte Configuration, onder Cloud Portal.API.User: het
gebruikersveld naar de gewenste inlognaam van de "nieuwe gebruiker" wijzigen.

Stap 6: Klik op de knop OK.

De inlognaam van Cisco Cloud Portal Application Center API wijzigen

Stap 1: Open Cisco-procesorkestrator.

Stap 2: Onder Definities: Plaats doelstellingen in het linker zijmenu.

Stap 3: Voer in de doelstellingen het doel van het Cloud Portal Application Center API in en
dubbelklik op het item. Het dialoogvenster wordt nu geopend, zoals hieronder wordt weergegeven.



Stap 4: Selecteer in het dialoogvenster het tabblad Cloud.

Stap 5: Onder het tabblad Cloud, in het gedeelte Configuration, onder Cloud Portal.API.User: het
gebruikersveld naar de gewenste inlognaam van de "nieuwe gebruiker" wijzigen.

Stap 6: Klik op de knop OK.

De inlognaam van de Runtime-gebruiker voor Cloud Portal wijzigen

Stap 1: Open Cisco-procesorkestrator.

Stap 2: Stel onder Definities de gebruikers van de Runtime in het linker zijmenu in.

Stap 3: Wanneer gebruikers in Runtime willen werken, zetten zij het Cisco Cloud Portal User-doel
en dubbelklikken op het item. U opent een dialoogvenster als volgt.



   

Stap 4: Selecteer in het dialoogvenster het tabblad Algemeen.

Stap 5: Onder het tabblad General, in het gedeelte Configuration, onder CloudPortal.API.User: het
gebruikersveld naar de gewenste inlognaam van de "nieuwe gebruiker" wijzigen.

Stap 6: Klik op de knop OK.

Na het voltooien van de bovenstaande stappen moet u de agents bijwerken zoals beschreven in
de volgende stappen.

Bijwerken van de gemachtigden

Stap 1: Instellen en selecteren van systeeminstellingen in de servicecatalogus.

Stap 2: Selecteer de optie Instellen Agent Configuration om "nsapi" de informatie bij te werken en
druk op Insturen. De agentia zullen worden bijgewerkt zodra de nieuwe informatie is ingediend.

Stap 3: Start alle agents opnieuw.

Verifiëren

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gerelateerde informatie


	IAC-logins aanpassen voor LDAP
	Inhoud
	Inleiding
	
	

	Aanpassen van de IAC-inlogger in procesorchestrator
	De procesorchestrator wijzigen
	De inlognaam van Cisco Cloud Portal Integration API wijzigen
	De inlognaam van Cisco Cloud Portal Application Center API wijzigen
	De inlognaam van de Runtime-gebruiker voor Cloud Portal wijzigen
	Bijwerken van de gemachtigden

	Verifiëren
	Gerelateerde informatie


