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Gebruiker-gedefinieerde tags beheren in de
Smart Network Application (SNA) op uw switch 

Doel
 

Tags worden gebruikt om apparaten in de topologie-weergave van het Smart Network
Application (SNA) systeem te identificeren met behulp van eigenschappen of door een door
de gebruiker ingestelde namen. Tags worden gebruikt om snel meerdere elementen te
selecteren door naar een specifieke tag te zoeken. Als u bijvoorbeeld op zoek bent naar alle
telefoonapparaten in het netwerk, zolang elk van deze apparaten als telefoon wordt getagd,
zullen ze allemaal verschijnen wanneer u Telefoon in de zoekbar ingaat.
 
Er zijn twee soorten tags in SNA:
 

Ingebouwde tags — Dit zijn automatisch tags van toepassing op apparaten gebaseerd op
informatie die door elke detectieprotocollen wordt verzameld.
Door de gebruiker gedefinieerde tags — Dit zijn tags die handmatig worden toegevoegd en
gedefinieerd.
 

Het doel van dit document is om u te tonen hoe u de door gebruiker gedefinieerde tags in de
SNA kunt bekijken, maken en toevoegen.
  

Toepasselijke apparaten
 
Sx350 Series
SG350X Series
Sx550X Series
  
Softwareversie
 
2.2.5.68
  
Door gebruiker gedefinieerde tags beheren
 
Door gebruiker gedefinieerde tags bekijken
 

Stap 1. Start de SNA-sessie. Klik hier voor meer informatie.
 
Stap 2. Klik op het pictogram Opties aan de linker bovenzijde van de Topologie-kaart.
 

 
Stap 3. Kies Open tags-inventaris van het weergegeven menu.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5378


 
Stap 4. In het venster Tabellen dat nu wordt weergegeven, klikt u op het pictogram Zoeken 
voor een specifieke tag onder het gebied APPARATEN SLUITEN EN VINDEN.
 

 
U wordt dan opnieuw naar de Topologie-kaart gericht en alle apparaten die met de
geselecteerde tag zijn aangegeven worden weergegeven.
 



  
Door gebruiker gedefinieerde tags maken
 

Stap 1. Start de SNA-sessie.
 
Stap 2. Klik op een willekeurig apparaat in de Topologie-kaart.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt op een schakelaar gedrukt.
 
Stap 3. Klik op het rechterpaneel onder TAGS op het veld Tabelnaam toevoegen en voer
een naam voor de nieuwe tag in.
 



 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt NewDevices gebruikt.
 
Stap 4. Klik op ADD+.
 

 
De nieuwe tag wordt nu aangemaakt.
 

  
Een tag aan een apparaat toevoegen
 

Stap 1. Start de SNA-sessie.
 
Stap 2. Klik op het specifieke apparaat waarin u een tag in de Topologie-kaart wilt
toevoegen.
 

 
Stap 3. Klik in het rechterpaneel onder Tags op het veld Tabelnaam toevoegen om alle
ingebouwde en gemaakte tags te tonen.
 



 
Stap 4. Klik op de tag die u aan uw apparaat wilt toevoegen.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt de tag NewDevices toegevoegd.
 
De extra tag op uw apparaat wordt nu weergegeven. Wanneer u apparaten onder dit
specifieke label zoekt, wordt uw apparaat in de lijst met resultaten opgenomen.
 

 
Stap 5. (Optioneel) Om een tag te verwijderen, hoeft u alleen de muis te draaien via de tag
die u wilt verwijderen en op de X naast de naam van de tag te klikken.
 

 
U hebt nu de tags die aan de SNA zijn toegevoegd en die door de gebruiker zijn
gedefinieerd, op uw switch bekeken.
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