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Inleiding

Dit document bevat informatie over het gebruik van de terminaladapter in Tidal Enterprise
Orchestrator (TEO).

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 of hoger en de
terminaladapter.

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.

De terminaladapter

/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


   

De terminaladapter geeft gebruikers van TEO toegang tot een component die SSH v2 gebruikt. De
TEO-server werkt op dezelfde manier als een SSH-client bij het opzetten van een telnet- of SSH-
verbinding met het eindapparaat. Het apparaat kan een Unix/Linux server, een Cisco IOS®
apparaat of een ander apparaat zijn dat SSH v2 draait. Communicatie wordt verzonden via een
veilig kanaal en wordt versleuteld door de SSH-protocoltransportlaag. Het specifieke algoritme van
het algoritme voor encryptie zal worden bepaald door wat het eindapparaat gebruikt (op het eind).

Een einddoel configureren

Voer de volgende stappen uit:

Ga naar Definities > Doelstellingen in de TEO Master Console.1.
Klik met de rechtermuisknop op Nieuw > Terminaldoel en volg de wizard om de criteria in te
voeren. U kunt ook Unix/Linux-doelstelling selecteren als u alleen een Unix/Linux-doel
gebruikt. Het doel van de terminal werkt echter ook.

2.

Gerelateerde informatie

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/support/index.html?referring_site=bodynav
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