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Inleiding

Dit document bevat een lijst van alle processen van Cisco Procesorchestrator en de diensten van
Cisco Cloud Portal die in Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1 zijn geleverd. Wijzigingen in
deze lijst van de vorige versie van Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1 worden
geïdentificeerd:

Nieuwe processen en diensten worden door New in IAC 3.1.1 aangeduid.●

Processen en diensten die bestonden, maar van het product zijn verwijderd, worden
aangeduid door Ve rw i j d e r i n g  v an  I AC  3 . 1 . 1.

●

Cisco-procesorkestratieprocessen

Processen

Provisioning van servers

UCS-serviceprofiel toewijzen●

UCS-serviceprofiel aan sjabloon toewijzen●

Virtuele server naar sjabloon nieuw converteren in IAC 3.1.1
●

Virtuele server converteren naar Sjabloonwerker Nieuw in CIP 3.1.1
●

Virtuele server maken●

Virtuele server maken vanuit sjabloon●

Virtuele server aanpassen●

Fysieke server verwijderen●

Virtuele server verwijderen●

Handelingen voor cloudbeheer

Commissie ESXi-host●

ESXi Host Handler van de Commissie●



ESXi-host uitschakelen●

ESXi Host Handler van de Commissie●

Licentiegegevens beheren zoals nieuw in IAC 3.1.1
●

Licentiebeheer voor Data Handler Nieuw in IAC 3.1.1
●

Platform-elementen beheren●

Platform Elementen handler beheren●

Stel Cisco PO mondiale variabelen in●

Cisco PO Global Variables Handler instellen●

vSphere Create Resource Pool●

vSphere Create Resource Pool Handler●

vSphere Delete Resource Pool●

vSphere Delete Resource Pool Handler●

vSphere Update Resource Pool●

vSphere Update Resource Pool Handler●

Handprocessen voor cloudgebruikersactie

Netwerk toevoegen●

Netwerkhandgreep toevoegen●

Controleer NSAPI Home OU New in IAC 3.1.1
●

Fysieke server van de Commissie●

Fysieke serverhandler van de Commissie●

Virtuele server van de Commissie vanuit sjabloon●

Virtuele server van de Commissie van de vergunninghouder●

Virtuele server en installatie van het besturingssysteem van de Commissie●

Virtuele server en installatie van het besturingssysteem door de Commissie●

Fysieke server annuleren●

Fysieke serverhandler annuleren●

Virtuele server annuleren●

Virtuele serverhandleiding voor annulering●

Snapshot SI verwijderen●

Virtuele server Snapshot verwijderen●

Verwijdert Snapshot Virtual Server-handler●

Installeer OS met Cisco Server Provisioning●

Network Properties Handler beheren, ve rw i j d e r d  v an  I AC  3 . 1 . 1
●

Voedingsstaat beheren●

Power State Handler beheren●

Configuratie virtuele server beheren●

Configuratie-handler voor virtuele servers beheren●

Handler met netwerkeigenschappen wijzigen●

Netwerk verwijderen●

Netwerkhandler verwijderen●

Aanmelden voor nsAPI en OU nieuw ophalen in IAC 3.1.1
●

Virtuele server voor Snapshot omkeren●

Omkeren van Snapshot Virtual Server-handler●

Snapshot virtuele server●

Snapshot virtuele serverhandler●

VM Network Settings ve rw i j d e r d  u i t  I AC  3 . 1 . 1
●

Nutsprocessen



Service-aanvraag voor Cloud Portal●

Cloud-servicerefOUTERING●

Service Item XML maken●

Service Item Definitie XML-nieuw in IAC 3.1.1
●

clusters met cijfers●

Aantal datacenters●

VM-hosts rekenen●

Statusovergang FSM●

FSM State Transition Handler●

IP-adres verkrijgen●

Gespreksconfiguraties verkrijgen●

NS-favoriet●

vSphere PowerShell-installatie●

Vernieuwingsparameters ve rw i j d e r d  u i t  I AC  3 . 1 . 1
●

IP-adres retourzending●

Wachtrij voor nieuw proces●

Regels voor wachtrij voor opnieuw instellen van proces●

ID voor cloudservice instellen, kanaal-id voor bijwerken●

Resultaathandleiding voor webservices●

atoomprocessen

Voeg proces aan looptijdwachtrij toe●

Opmerking over serviceaanvraag toevoegen●

VM Host Profile toepassen●

Associatief VM-hostprofiel●

Serviceaanvraag annuleren●

Serviceaanvraag annuleren●

Serviceaanvraag●

Maken leidooi van string●

Licentieaanvraag maken●

Servicedoel maken●

VM-hostprofiel maken●

Processen uit looptijdwachtrij verwijderen●

Runtime gebruiker verwijderen●

Service-item door eigenschappen verwijderen●

Servicedoel verwijderen●

Doel verwijderen●

VM-hostprofiel desassociëren●

Uitvoeren vSphere PowerCLI-opdracht●

Orchestrator-processen zoeken●

Runtime-gebruikers zoeken●

UCS-organisatie opmaken●

APID genereren●

Bericht per e-mail van cloudportal openen●

Service versie●

VM-hostprofiel verwijderen●

Service-item-gegevens ophalen●

Meervoudige parameters voor serviceaanvraag bijwerken●



Runtime-gebruiker bijwerken●

Parameter serviceaanvraag bijwerken●

Doel bijwerken●

Schrijf CIM-gegevens aan bestand dat ve rw i j d e r d  i s  v an  I AC  3 . 1 . 1
●

Service item via detectietabel XML bijwerken●

Portal-toepassingsprocessen

Cloud Portal Service Application Handler●

Historie voor serviceaanvraag voor cloudportal●

leasebeheerprocessen

Initialiseren van leasebeheer●

Verlengen●

Lease Extend handler●

Start leasebeheer●

Gegevenssynchronisatieprocessen

Gegevens over exportservice-item ve rw i j d e r d  u i t  I AC  3 . 1 . 1
●

Stale sync-gegevens verkrijgen●

Stale sync-gegevens opnieuw instellen●

Opgeslagen synchrone gegevens instellen●

Verzameling van metrieke processen

Verzamelen van parameters●

Verzamelparameters (gepland)●

UCS bladeswitch voor gegevenssynchrone●

vSphere Metrics Data Sync New in IAC 3.1.1
●

vSphere Resource Pools data-sync ve rw i j d e r d  u i t  I AC  3 . 1 . 1
●

vSphere Datacenter Data Sync ve rw i j d e r d  u i t  I AC  3 . 1 . 1
●

vSphere Clusters data-sync ve rw i j d e r d  u i t  I AC  3 . 1 . 1
●

vSphere Datastores Data Sync ve rw i j d e r d  u i t  I AC  3 . 1 . 1
●

vSphere Networks Data Sync ve rw i j d e r d  u i t  I AC  3 . 1 . 1
●

Cloud-synchronisatieprocessen

Cloud-sync-infrastructuur●

CloudSync ontdekkingsinfrastructuur (gepland)●

Cloud-synchrone detectiesinfrastructuur -> Cisco SP-sjablonen●

Cloud-sync-infrastructuur -> sjablonen van Cisco UCS-serviceprofiel●

Cloud-synchrone detectiesinfrastructuur -> Cisco UCS-blades●

CloudSync ontdekkingsinfrastructuur -> Cisco UCS VLAN’s●

CloudSync ontdekkingsinfrastructuur -> vCenter-clusters●

Cloud-synchrone detectiesinfrastructuur -> vCenter-datacenters●

Cloud-Sync ontdekkingsinfrastructuur -> vCenter Datastores●

Cloud-synchrone detectiesinfrastructuur -> vCenter-hosts●

Cloud-sync-infrastructuur -> vCenter-poortgroepen●

Cloud-synchrone detectiesinfrastructuur -> vCenter Resource Pools●

CloudSync Discover-infrastructuur -> vCenter VM-sjablonen●

Cloud-synchrone EIZOCOVERSTERKER●



valideringsprocessen

valideren van Cloud Portal Drop Loca t i o n  v e rw i j d e r d  u i t  I AC  3 . 1 . 1
●

Platform-elementen valideren●

Platform-elementen valideren (gepland)●

Platform Elementhandler valideren●

Platform-elementen valideren -> Cisco-serverprovisioner●

Platform-elementen valideren -> Cisco UCS Manager●

Platform-elementen valideren -> VMware Virtual Center Server●

Procesorchestrator valideren●

Procesorchestrator-handler valideren●

Procesextensie-points

Cloud-sync-infrastructuur

Cloud-sync-infrastructuur -> Cisco SFP-sjablonen > Nacedetectie●

Cloud-sync-infrastructuur -> sjablonen van Cisco UCS-serviceprofiel > Nacedetectie●

Cloud-sync-infrastructuur -> Cisco UCS-blades > post-detectie●

Cloud-synchrone detectiesinfrastructuur -> Cisco UCS VLAN’s > Nexedetectie●

Cloud-sync-infrastructuur -> vCenter-clusters > Nacedetectie●

Cloud-sync-infrastructuur -> datacenters > ná herkenning●

CloudSync ontdekkingsinfrastructuur -> vCenter Datastores > Post-Discovery●

Cloud-sync-infrastructuur -> vCenter-hosts > post-detectie●

Cloud-synchrone detectiesinfrastructuur -> vCenter-groepen > Post-Discovery●

Cloud-synchrone detectiesinfrastructuur -> VLAN-pools > Post-Discovery●

CloudSync Discover-infrastructuur -> vCenter VM-sjablonen > Nexectie●

CloudSync ontdekkingsinfrastructuur > door de gebruiker gedefinieerd●

FSM State Transitie >> Gebruiker gedefinieerd●

Commissie ESXi-host

ESXi-host >> Post-provisioning●

ESXi Host >> Voorbevoorrading●

ESXi Host >> Voorbereidende associatie voor serviceprofiel van de Commissie●

Commissie ESXi host >> door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing●

Commissie ESXi Host (Cisco UCS) >> door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing●

ESXi Host >> Voorbereiding●

Virtuele server van de Commissie

Virtuele server van de Commissie > Post-provisioning●

Virtuele server van de Commissie >> Voorbevoorrading●

Commissie Virtual Server en Installeer OS > door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing●

Virtuele server van de Commissie van jabloon >> door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing●

Virtuele server maken > door gebruiker gedefinieerd●

Virtuele server maken (vCenter) > Gebruikershandleiding●

Virtuele server maken vanuit sjabloon > door gebruiker gedefinieerd●

Virtuele server aanpassen > Gebruikershandleiding●

Virtual Server-hardware aanpassen (vCenter) >> door gebruiker gedefinieerd●



Virtueel serverbesturingssysteem aanpassen (vCenter) >> Gebruikersnaam●

Virtuele server uit bedrijf nemen >> Post-decommunicatie●

Virtuele server uitschakelen >> Vooraf deactivering●

Virtual Server >> Gebruiker gedefinieerd Nieuw in IAC 3.1.1 verwijderen
●

Configuratie virtuele server beheren > Gebruikersnaam nieuw in IAC 3.1.1
●

Fysieke server van de Commissie

Fysieke server van de Commissie (Cisco UCS) > door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing●

Fysieke server van de Commissie > Post-provisioning●

Fysieke server van de Commissie > Voorbevoorrading●

Fysieke server van de Commissie > Voorbereidende associatie voor serviceprofiel●

Fysieke server van de Commissie > door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing●

Fysieke server uitschakelen > Post-decommunicatie●

Fysieke server uitschakelen > Vooraf debedrijfstelling●

Snapshots

Snapshot maken >> Gebruiker gedefinieerd Nieuw in IAC 3.1.1
●

Verwijdert Snapshot >> Gebruiker gedefinieerd Nieuw in IAC 3.1.1
●

Virtual Server verwijderen >> Post-Provisioning●

Snapshot omkeren > Gebruiker gedefinieerd Nieuw in IAC 3.1.1
●

Omkeren van virtuele server Snapshot > Post-Provisioning●

Snapshot virtuele server > Post-Provisioning●

Snapshot virtuele server > Pre-Provisioning●

Connection-status/platform-elementen

Platform-elementen >> door gebruiker gedefinieerde elementen valideren●

Procesorchestrator valideren >> Post-Provisioning●

Platform-elementen beheren >> door gebruiker gedefinieerd●

Platform-elementen beheren >> door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing●

Virtuele datacenters

Resource Pool maken >> door gebruiker gedefinieerd nieuw in IAC 3.1.1
●

Verwijdert Resource Pool >> door gebruiker gedefinieerd nieuw in IAC 3.1.1
●

Query vSphere Managed-objecten nieuw in IAC 3.1.1
●

Update Resource Pool >> door gebruiker gedefinieerd nieuw in IAC 3.1.1
●

vSphere Create Resource Pool > PostProvisioning●

vSphere Create Resource Pool > Vooraf provisioning●

vSphere Delete Resource Pool >> post-provisioning●

vSphere Delete Resource Pool >> Vooraf provisioning●

vSphere Update Resource Pool > PostProvisioning●

vSphere Update Resource Pool > Vooraf provisioning●

Netwerkbeheer

Netwerk toevoegen > Post-export●

Voeg netwerk toe >> Vooraf-export●

Netwerk toevoegen > door gebruiker gedefinieerde uitsluitingen●

Netwerkeigenschappen beheren > Gebruikersnaam ve rw i j d e r d  v an  I AC  3 . 1 . 1
●

Netwerkeigenschappen beheren > Gebruikersnaam voor ve rw i j d e r i n g  v an  I AC  3 . 1 . 1
●



Netwerkeigenschappen wijzigen > door gebruiker gedefinieerd●

Netwerkeigenschappen wijzigen > door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing●

Netwerk verwijderen > Uitbreiding●

Netwerk > door gebruiker gedefinieerde terugdraaiing verwijderen●

IPAM

IP-adres verkrijgen >> Post-toewijzing●

IP-adres verkrijgen > door gebruiker gedefinieerd●

IP-adres retourneren >> Na terugkeer●

IP-adres retourneren >> door gebruiker gedefinieerd●

Cisco-serverprovisioner

Installeer OS met Cisco Server Provisioning > Network Boot●

Installeer OS met Cisco Server Provisioning > Post-provisioning●

Installeer OS met Cisco Server Provisioning >> Voorstelling●

servers beheren

Power State beheren > Post-Provisioning●

Energiebeheernergietoestand beheren > Voorprovisioningbeheer●

Power State >> Gebruiker gedefinieerd Nieuw in IAC 3.1.1
●

Configuratie virtuele server beheren > Post-Provisioning●

Configuratie virtuele server beheren > Vooraf provisioning●

Verlengen >> Post-provisioning●

hulpprogramma’s

Streepjes zoeken >> Gebruikershandleiding nieuw in IAC 3.1.1
●

Cisco Cloud-poortservices

Services

Services voor servers van de Commissie

Fysieke server annuleren●

Virtuele machine decommuniceren●

Een fysieke server bestellen●

Bestellen van een virtuele machine en installeren van een besturingssysteem●

Een virtuele machine bestellen vanuit sjabloon●

Zone-services voor gedeelde providers

Een gedeelde zone maken●

Een gedeelde zone wijzigen●

Virtuele datacenterservices

Netwerk aan VDC toevoegen●

Virtuele datacenter maken●

Virtuele datacenter van annulering●



VDC-grootte wijzigen●

Netwerk uit VDC verwijderen●

Services voor serverbewerkingen

Snapshot verwijderen●

Beheerde leaseinstantie uitbreiden●

Managed Lease Instance●

Configuratie wijzigen●

Fysieke server voor voedingsprogramma●

Stroomcyclus virtuele machine●

Power Down Physical Server●

Uitgeschakelde virtuele machine●

Physical Server-voeding●

Virtuele machine inschakelen●

Terug naar Snapshot●

Neem Snapshot●

Snapshots weergeven●

Services voor System Setup

Cloudbron activeren●

Netwerk toevoegen●

Cluster Metrische SI-gegevens toewijzen●

Toewijzen van gegevens van datacenter met metrische SI-gegevens●

Datastore metrische SI-gegevens toewijzen●

SI-gegevens toewijzen●

SI-gegevens voor netwerk toewijzen●

Metrische SI-gegevens toewijzen voor resourcepool●

UCS metrieke SI-gegevens toewijzen●

Clone VM to Sjabloon New in IAC 3.1.1
●

Onderhoud aan cloudbronnen●

ID voor Cloud-SIL-kanaal●

Cloud-servicerefOUTERING●

CloudSync bewerkingsinfrastructuur●

Goedkeuringen configureren●

Cloudinfrastructuur aansluiten●

VM converteren naar sjabloon nieuw in IAC 3.1.1
●

POD maken●

Zoek infrastructuur●

Cloudbron negeren●

Blade-pools beheren●

E-mailsjablonen beheren●

Cloudbeheerorganisatie wijzigen●

Netwerkeigenschappen wijzigen●

PO Verzend statuse-mail●

Vernieuwingsmetriek●

Cisco UCS-blade registreren●

Cisco UCS VLAN registreren●

Cluster registreren●



Datacenter registreren●

Datastore registreren●

Hyperlocation-host registreren●

Besturingssysteem registreren●

resourcepool registreren●

Sjabloon voor serviceprofiel registreren●

VM-sjabloon registreren●

Cisco UCS-blade verwijderen●

Netwerk verwijderen●

Systeemsjabloon verwijderen●

POD verwijderen●

Sjabloon voor serviceprofiel verwijderen●

VM-sjabloon verwijderen●

Configuratie HTTP-agent instellen●

Instellingen voor provisioning instellen●

Configuratie REX Agent instellen●

Serviceopties voor het hele systeem instellen●

Sjabloon voor serviceprofiel bijwerken●

E-mailserver valideren●

Cisco-procesorchestrator valideren●

Platform-element valideren●

Deel-locaties ve rw i j d e r en  v an  I AC  3 . 1 . 1  v a l i d e r en
●

Cisco-procesorkestrator weergeven●

Beeld platform element dat i s  v e rw i j d e r d  u i t  I AC  3 . 1 . 1
●

Cloudinfrastructuur bijwerken●

POD bijwerken●

Aanbiedingsbeheerservices

Cloudbeheerorganisatie toevoegen●

Cloudbeheerder toevoegen●

Technische beheerder van organisatie toevoegen●

Gebruiker toevoegen●

Organisatie maken●

Organisatie wijzigen●

Gebruikershandeigenschappen wijzigen●

Cloud-licentie verversen en bijwerken - nieuw in IAC 3.1.1
●

Cloudbeheerder verwijderen●

Organisatie verwijderen●

Technische beheerder van organisatie verwijderen●

Gebruiker verwijderen●

Cloudverbindingen bekijken nieuw in IAC 3.1.1
●

Organisatie-details bekijken●

Service Extension Point

Services voor servers van de Commissie

Besturing fysieke server na service annuleren●



Voorservice voor fysieke servers van decodering●

Onderhoud virtuele machine weghalen●

Vooronderhoud virtuele machine verwijderen●

Gebruikerseigenschappen wijzigen Post-servicing ve rw i j d e r d  u i t  I AC  3 . 1 . 1
●

Gebruikerseigenschappen wijzigen Pre-servicing ve rw i j d e r d  u i t  I AC  3 . 1 . 1
●

Een fysieke server na service bestellen●

Bestellen van een fysieke server vóór service●

Bestellen van een VM en installeren van een OS-nacoservice●

Bestellen van een VM en installeren van een OS-vooronderhoud●

Een virtuele machine bestellen van Sjabloonachteraf●

Bestellen van een virtuele machine van Sjabloonvooronderhoud●

Zone-services voor gedeelde providers

Shared Zone Post-servicing maken nieuw in IAC 3.1.1
●

Bezig met gedeelde zone pre-service nieuw in IAC 3.1.1
●

Onderhoud gedeelde zone wijzigen●

Beheer van gedeelde zone wijzigen●

Virtuele datacenterservices

Voeg netwerk toe aan VDC Post-servicing New in IAC 3.1.1
●

Voeg netwerk aan VDC toe voor service nieuw in IAC 3.1.1
●

Beheer van virtuele datacenters maken●

Voorservice voor Virtual Data Center maken●

Beheer van virtuele datacenters van de Commissie●

Pre-service voor Virtual Data Center-decommunicatie●

Onderhoud aan bladeservers beheren●

Voorservice voor bladeservers beheren●

Netwerk uit VDC-postservice verwijderen●

Netwerk uit VDC verwijderen Pre-Service●

Services voor serverbewerkingen

Doorhalen na service verwijderen●

Onderhoud aan shot verwijderen●

Beheerde leaseinstantie na service uitbreiden●

Voorservice van beheerste leaseinstantie uitbreiden●

Beheerde huurinstantie na service●

Vooraf onderhoud aan beheerde leaseinstantie●

Configuratie na service wijzigen●

Configuratie vooraf controleren●

VDC-pakketpostservice wijzigen●

VDC-pakketvastlegging wijzigen●

Power Cycle Physical Server-na-service●

Voorservice voor fysieke servers van de stroomcyclus●

Power Cycle Virtual Machine-postservice●

PowerCycle Virtual-machine vooraf-onderhoud●

Power Down Physical Server na service●

Power Down Physical Server-voorservice●

Power Down Virtual Machine Post-servicing●



Power Down Virtual Machine vooraf-onderhoud●

Power-over-Physical Server na service●

Power-over-service fysieke server●

Power-over-virtuele machine na service●

Voordat u de virtuele machine inschakelt●

Terug naar Snapshot Post-servicing●

Terug naar Snapshot pre-service●

Maak snapshot-post-service●

Maak een snapshot-pre-service●

Services voor System Setup

Nieuwe functies voor Cloud Resource Post, activeren in IAC 3.1.1
●

Voorservice voor cloudbronnen activeren nieuwe functies in IAC 3.1.1
●

Onderhoud aan netwerken toevoegen●

Onderhoud aan netwerken toevoegen●

Toewijzen van Cluster met metrische SI-gegevenspostservice●

Toewijzen aan Cluster Metric SI Data Pre-Service●

Toewijzen van datacenter met metrieke SI-gegevenspostservice●

Toewijzen van datacenter met metrieke SI-data vóór service●

Toewijzen van Datastore Metric SI Data Post-servicing●

Toewijzen van Datastore Metric SI Data Pre-Service●

IPAdmodule SI Data Post-servicing toewijzen●

IPAdmodule SI Data Pre-Onderhoud toewijzen●

Toewijzen van SNA-gegevenspostservice●

Besturing van ex-gegevens via netwerk toewijzen●

Metrische SI-gegevenspostservice voor hulpbron toewijzen●

Metrische SI-gegevensvoorservice voor resourcepool●

Toewijzen van UCS metriek SI Data Post-servicing●

Voorservice UCS metrieke SI-gegevens toewijzen●

Clone VM to Sjabloon Post-servicing New in IAC 3.1.1
●

Clone VM to Sjabloon Pre-Onderhoud New in IAC 3.1.1
●

CloudSync Bewerken van de infrastructuur na het onderhoud van de servicemodule, nieuw in IAC
3.1.1

●

CloudSync Bewerken van de infrastructuur voor het nieuwe onderhoud in ICON 3.1.1
●

Goedkeuringen na service nieuw configureren volgens IAC 3.1.1
●

Goedkeuring vóór service nieuw configureren in IAC 3.1.1
●

Aansluiting voor cloudinfrastructuur na service●

Aansluiting voor cloudinfrastructuur●

VM converteren naar sjabloon na service nieuw in IAC 3.1.1
●

VM converteren naar modelbetalingsservice nieuw in IAC 3.1.1
●

POD-postservice maken●

POD-voorservice maken●

Post-servicing verminderen ve rw i j d e r d  v an  I AC  3 . 1 . 1
●

Vooraf onderhoud ve rw i j d e r en  v an  I AC  3 . 1 . 1
●

Post-service infrastructuur zoeken●

Onderhoud aan infrastructuur zoeken●

E-mailsjabloonbeheer na service●

Beheer van e-mailsjablonen en vooronderhoud●



Nieuwe functies voor Cloud Resource Post negeren in IAC 3.1.1
●

Voorservice voor cloudbronnen negeren in IAC 3.1.1
●

Onderhoud na service●

Onderhoud vooraf●

Goedkeuringen beheren nadat deze  i s  v e rw i j d e r d  v an  I AC  3 . 1 . 1
●

Goedkeuringen beheren zonder voo r a f onderhoud te verwijderen  v an  I AC  3 . 1 . 1
●

Onderhoud aan bladeservers beheren●

Voorservice voor bladeservers beheren●

Beheer van cloudbeheer en organisatie na service wijzigen●

Beheer van cloudbeheer en -organisatie vooraf wijzigen●

Na het onderhoud van de netwerkeigenschappen wijzigen●

Onderhoud aan netwerkeigenschappen wijzigen●

Verfris metalen post-servicing●

Verfris parameters voor pre-service●

Cisco UCS Blade Post-service registreren●

Registreer Cisco UCS-bladeserverondersteuning●

Cisco UCS VLAN-postservice registreren●

Voorservice voor Cisco UCS VLAN registreren●

Cluster achteraf-service registreren●

Cluster pre-service registreren●

Registratie van datacenter na service●

Pre-service registreren●

Registreer Datastore Post-servicing●

Registreer Datastore vóór service●

Hosts na service registreren●

Hosten vooraf registreren●

Besturingssysteem na service registreren●

Onderhoud van besturingssysteemsjablonen registreren●

Postservice voor resourcepool registreren●

Voorservice voor resourcepool registreren●

Sjabloonachteraf voor serviceprofiel registreren●

Sjabloonvoorservice voor serviceprofiel registreren●

VM-sjabloon na service registreren●

VM-sjabloon vooraf registreren●

Verwijder Cisco UCS Blade Post-servicing●

Verwijder Cisco UCS bladeservering vooraf●

Onderhoud netwerk verwijderen●

Onderhoud aan netwerk verwijderen●

Bedieningswijze besturingssysteem verwijderen●

Verwijder de voorservice voor het besturingssysteem●

POD-postservice verwijderen●

Vooronderhoud van POD verwijderen●

Sjabloonachteraf voor serviceprofiel verwijderen●

Sjabloon voor vooraf onderhouden van serviceprofiel verwijderen●

VM-sjabloon na service verwijderen●

VM-sjabloon vooronderhoud verwijderen●

HTTP Agent Configuration Post-service instellen●

Voorservice voor HTTP Agent-configuratie instellen●



Provisioning-instellingen na service instellen●

Instellingen voor provisioning instellen●

REX Agent Configuration Post-service instellen●

Vooraf onderhoud van de configuratie van REX Agent instellen●

Serviceopties voor het hele systeem instellen●

Voorservice-opties voor het hele systeem instellen●

Cloud-infrastructuur na service bijwerken●

Cloud-infrastructuur vóór onderhoud bijwerken●

POD-postservice bijwerken●

Onderhoud aan POD bijwerken●

Sjabloonachteraf voor serviceprofiel bijwerken●

Sjabloonvoorservice voor serviceprofiel bijwerken●

E-mailserverstatus achteraf valideren●

Verifieer e-mailserverstatus voordat u onderhoud uitvoert●

Orchestratiestatus na service valideren●

Verifieer orchestratiestatus voordat u onderhoud uitvoert●

Status van platform na service valideren●

Vooraf onderhoud van platform element valideren●

Bevestig de status post-service van Share Locations ve rw i j d e r d  u i t  I AC  3 . 1 . 1
●

Verifieer voor vooraf onderhoud verwijderen van Share Locations vanu i t  I AC  3 . 1 . 1
●

Orchestratiestatus na service bekijken●

Vooraf onderhouden Orchestratiestatus bekijken●

Beeld platform element na service ve rw i j d e r d  v an  I AC  3 . 1 . 1
●

Vooraf onderhoud van platform element ve rw i j d e r en  v an  I AC  3 . 1 . 1
●

Bekijk nieuw platform element Status na service in IAC 3.1.1
●

Bekijk vooraf onderhoud van platform element Status nieuw in IAC 3.1.1
●

Aanbiedingsbeheerservices

Post-service voor cloudbeheerorganisatie toevoegen●

Voorservice voor cloudbeheerorganisatie toevoegen●

Ondersteuning van cloudbeheerder na service●

Cloudbeheerder toevoegen Voorservice●

Technische ondersteuning van organisatie toevoegen●

Vooraf onderhoud van technische beheer voor organisaties toevoegen●

Post-service toevoegen●

Onderhoud vooraf toevoegen aan gebruiker●

Organisatie-postservice maken●

Voorservice voor organisaties maken●

Organisatie wijzigen na service nieuw in IAC 3.1.1
●

Aanpassen van pre-service organisatie in IAC 3.1.1
●

Gebruikerseigenschappen wijzigen in NIS 3.1.1
●

Gebruikerseigenschappen voorservice nieuw in IAC 3.1.1
●

Cloudbeheerder na service verwijderen●

Cloudbeheerder verwijderen voordat u onderhoud uitvoert●

Organisatie-nazorg verwijderen●

Verwijder vooraf onderhoud van organisatie●

Verwijder technische administratie van organisatie●

Vooraf onderhouden technische beheer van organisaties verwijderen●



   

Reader door gebruiker verwijderen●

Verwijder door gebruiker vooronderhoud uit te voeren●

Organisatie-details na service bekijken●

Bekijk vooraf onderhoud aan organisatiedetails●

Gerelateerde informatie
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