
Regel maken om waarschuwingsniveaus op de
Cisco FindIT Kaseya plug-in in te stellen 

Inleiding
 

De Cisco FindIT Kaseya plug-in is een module die op de Kaseya Virtual System
Administrator (VSA) installeert. Hiermee wordt de Cisco FindIT Network Manager nauw
geïntegreerd met het Kaseya VSA, dat gecentraliseerd beheer van het netwerk mogelijk
maakt. De plug-in biedt toegang tot de krachtige beheerfuncties van FindIT, waaronder
actiebeheer, dashboards, ontdekking van apparaten, netwerktopologie, afstandsbediening,
actieve waarschuwingen en voorgeschiedenis van gebeurtenissen.
 
Op de pagina met waarschuwingen in het webgebaseerde Cisco FindIT Kaseya plug-in
hulpprogramma kunt u regels maken die FindIT-gebeurtenissen gebruiken als trigger voor
het genereren van standaard Kaseya-waarschuwingen.
 

 
In dit scenario zal een regel worden gecreëerd om een waarschuwingsbericht te verzenden
voor alle gebeurtenissen die zouden voorkomen op alle sites en apparaten FindIT om de
gebruiker te informeren en indien nodig actie te ondernemen.
  

Doel
 

Dit artikel is bedoeld om te laten zien hoe u een regel kunt maken om
waarschuwingsniveaus op de Cisco FindIT Kaseya plug-in in te stellen.
  

Toepasselijke apparaten
 



●

●

●

FindIT-netwerkbeheer
FindIT-netwerkproxy
  

Softwareversie
 

1.1
  

Regel maken om alarmniveau in te stellen
 

Stap 1. Start een webbrowser en voer het IP-adres van uw Kaseya VSA server in op de
adresbalk en klik vervolgens op Voer.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld is het IP-adres 10.10.0.1
 
Stap 2. Voer uw Kaseya-account-inloggegevens in in de velden Gebruikersnaam en 
Wachtwoord en klik vervolgens op Invoegen.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt kaseya gebruikt als de naam van de auername.
 
Stap 3. Kies Cisco > Main > Waarschuwingen in het Navigation Panel.
 



 
Stap 4. Klik onder Waarschuwingen van FindIT op de knop Nieuw regel maken.
 

 
De pagina Regel maken wordt dan weergegeven.
 
Stap 5. Voer in het veld Naam de naam in die u voor de regel wilt hebben.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt een waarschuwingsniveau ingevoerd.
 
Stap 6. Voer in het veld Description een omschrijving in voor de regel.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt Waarschuwing of hoger ingevoerd.
 
Stap 7. Klik op het vervolgkeuzemenu Event Type in het gebied Voor gebeurtenissen om het
type gebeurtenis te kiezen dat u wilt toepassen.
 



 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt Alles gekozen. Dit betekent dat de
Waarschuwingswaarschuwing zal worden verstuurd wanneer een gebeurtenis zich voordoet,
ongeacht het type gebeurtenis.
 
Stap 8. Klik op het vervolgkeuzemenu Event Severity om de ernst ervan te kiezen.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt Waarschuwing geselecteerd.
 
Stap 9. (Optioneel) Controleer het aanvinkvakje Inclusief hoger als u wilt dat de regel ook
van toepassing is wanneer gebeurtenissen plaatsvinden die een hogere ernst hebben dan u
hebt ingesteld.
 

 
Stap 10. Klik op het vervolgkeuzemenu van het apparaat in het gebied Overeenkomende
apparaten om de FindIT-apparaten te kiezen waar de regel van toepassing is.
 



 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt Alles gekozen.
 
Stap 1. Klik op het vervolgkeuzemenu van de Site om de FindIT-site te kiezen waar u de
regel wilt toepassen.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt Alles gekozen.
 
Stap 12.Klik op het vervolgkeuzemenu Apparaat Type om de FindIT-apparaten te filteren
waarvoor u de regel wilt toepassen, afhankelijk van het type. In dit voorbeeld wordt Alles 
gekozen.
 

 
Opmerking: het actiegedeelte van de hoogtepunten valt buiten de grens van het bereik
omdat de punten correleren met functies buiten de stekker, dus in het VSA van Kaseya zelf.
 



Stap 13. Klik op de knop. Wanneer de instellingen zijn opgeslagen, zal de
tabel met de nieuw gevormde regel nu zichtbaar zijn in de pagina Waarschuwingen FindIT.
 

 
U hebt nu met succes een regel gemaakt om de alarmniveaus op de Cisco FindIT Kaseya
plug-in in te stellen.
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