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Systeemvereisten voor Cisco FindIT-
netwerkbeheer 

Doel
 

De toepassing Cisco FindIT Network Management biedt tools die u helpen uw Cisco 100 tot
500 Series apparaten op het netwerk te bewaken en te beheren via uw webbrowser.
Wanneer het op de juiste manier wordt ingezet, ontdekt het uw netwerk automatisch en staat
u toe om apparaten zoals de switches van Cisco, routers en draadloze access points te
configureren en te bewaken die op uw netwerk worden aangesloten. Het vraagt u ook om
updates van de software, evenals de garantie van het apparaat, en de dekking van het
steuncontract.
 
Dit artikel is bedoeld om u de systeemvereisten voor de FindIT Network Manager en de
FindIT Network Probe te laten zien.
  

Systeemvereisten
 

De FindIT Network Manager en FindIT Network Probe worden gedistribueerd als virtuele
machine-afbeeldingen. Om deze platforms te kunnen gebruiken, moet u aan de
onderstaande vereisten voldoen.
  

FindIT-netwerkbeheer
 
Hypersupervisor: 
- Microsoft Hyper-V Manager versie 10.0 of hoger 
- Oracle VM Virtual Box versie 5.0.2 of hoger 
- één van de volgende VMware-producten. 

ESXi versie 5.5 of hoger
Fusie versie 7 of hoger
Workstation versie 12 of hoger
Central Processing Unit (CPU): 1x 64-bits Intel architectuur

Geheugen: 2 GB
Schijfinhoud: 20 GB
Browsers - FindIT Network Probe wordt beheerd via een web gebruikersinterface. Om deze
interface te gebruiken, moet uw browser een van de volgende zijn: 
- Apple Safari versie 9 
- Google Chrome versie 52 
- Microsoft Edge versie 38 
- Microsoft Internet Explorer versie 1.1 
- Mozilla Firefox versie 48
Network — Uw netwerk moet worden geconfigureerd om de FindIT Network Probe in te
stellen om TCP-connectiviteit (Transmission Control Protocol) in te stellen op de FindIT
Network Manager.
  
FindIT-netwerkproxy
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Hypersupervisor:
 

- Microsoft Hyper-V Manager versie 10.0 of hoger 
- Oracle VM Virtual Box versie 5.0.2 of hoger 
- één van de volgende VMware-producten:
 

ESXi versie 5.5 of hoger
Fusie versie 7 of hoger
Workstation versie 12 of hoger
 

Central Processing Unit (CPU): 1x 64-bits Intel architectuur
Geheugen: 512 MB
Schijfinhoud: 2 GB
Browsers - FindIT Network Probe wordt beheerd via een web gebruikersinterface. Om deze
interface te gebruiken, moet uw browser een van de volgende zijn: 
- Apple Safari versie 9 
Opmerking: Zorg ervoor dat wanneer u de browser Safari gebruikt, de certificaten die door
FindIT Network Probe worden aangeboden, op Always Trust zijn ingesteld. Anders zullen
bepaalde functies, zoals Discovery en Dashboard, die afhankelijk zijn van het gebruik van
beveiligde websoires, niet werken. Deze beperking geldt alleen voor de browser Safari. 
- Google Chrome versie 52 
- Microsoft Edge 38 
- Microsoft Internet Explorer versie 1.1 
- Mozilla Firefox versie 48
Netwerkapparaten - Een exemplaar van de FindIT-netwerkproxy die op elke locatie in het
netwerk is geïnstalleerd, voert een netwerkontdekking uit en communiceert rechtstreeks met
elk apparaat. Voor controle en toegankelijkheid dienen netwerkapparaten aan de volgende
eisen te voldoen. 
- Apparaten moeten een Cisco 100 tot 500 Series apparaat zijn en zij moeten de Bonjour-
service in hen hebben ingeschakeld. 
- Apparaten moeten in dezelfde mate als de computer zijn die de FindIT Network Probe voert,
of moeten direct worden aangesloten op een beheerd apparaat dat via TCP/IP kan worden
bereikt.
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