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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1 Hotfix 1 (Tidal Enterprise
Orchestrator release 2.3.4 HotFix 8) kunt verkrijgen en installeren. Deze hotfix is verplicht voor alle
Cisco Intelligent Automation for Cloud (IAC) versie 3.1-omgevingen die problemen ondervinden bij
het niet verwijderen van testvirtuele machines (VMs) die gemaakt zijn voor de validatie van
platform Element.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Intelligent Automation for Cloud release 3.1.

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 Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Oplossing

/c/nl_nl/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
/c/nl_nl/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


   

Voltooi de volgende stappen om de probleemoplossing te downloaden en te installeren:

Download het TEO2.3.4Hotfix8.zip-bestand van de pagina Cisco Tidal Enterprise
Orchestrator Base Product release 2.3.4 Software downloads. U kunt naar deze pagina
navigeren door uw browser aan http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html te
wijzen. Kies vervolgens producten > Netwerkbeheer en -automatisering > Beheer en
automatisering van datacenters > Procesautomatisering > Cisco Tidal Enterprise
Orchestrator > Cisco Tidal Enterprise Orchestrator-adapter > Cisco Tidal Enterprise
Orchestrator-basisproduct > Cisco Tidal Enterprise Orchestrator-adapter - Tidal Enterprise
Orchestrator.

1.

Maak een back-up van de TEO Procesdatabase voordat u de hotfix installeert.Opmerking:
Installeer de hotfix met de hulp van Cisco Technical Support. Deze hotfix is alleen bedoeld
om dit specifieke probleem aan te pakken. U dient deze alleen toe te passen wanneer uw
geïnstalleerde omgeving dit specifieke probleem ervaart.

2.

Als u de hotfix wilt installeren, navigeer dan naar de installatiemap en dubbelklik op
Setup.exe. De installateur geeft de wizard Automation Pack Importeren weer.

3.

Kies Intelligent Automation for Cloud.4.
Als u CIAC 3.1 gebruikt, neemt u contact op met Cisco Technical Support voor instructies
voor het schoonmaken van gegevensopslagplaatsen met VM's die zijn gemaakt door het
valideringsproces van het platform element.

5.

Raadpleeg de volgende documentatie bij Cisco voor meer informatie:

Cisco bug-ID CSCud41449 (alleen geregistreerde klanten)●

Cisco Technical Assistance Center (TAC) servicetoepassing (alleen geregistreerde klanten)●

Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=283340363&flowid=17630&softwareid=284096620&release=2.3.4&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=283340363&flowid=17630&softwareid=284096620&release=2.3.4&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=268437683
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCud41449
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
https://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/query/QueryCaseSearchAction.do
http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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