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Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u EnergyWiseHelper kunt configureren in een Windows
PC-host.

De Cisco EnergyWise Windows Helper is een slanke service voor Windows-clientmachines om te
communiceren met Cisco Energy Management (CEM) in omgevingen waar de native en agentless
Windows Management Instrumentation/Windows Remote Management (WinRM) toegang niet
mogelijk is, bijvoorbeeld door beveiligingsbezwaren of beperkingen binnen de
netwerkinfrastructuur.

De Cisco EnergyWise Windows Helper communiceert regelmatig met de CEM Berichtwachtrij en
voert alle opdrachten uit die deze ontvangt.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt aan dat de klant CEM en controller in bedrijf heeft.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Host dat Windows 7 in gebruik neemt.

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.

Configureren

Helper installeren en omgevingsvariabelen configureren



Navigeren in Control Panel > System > Advanced System Settings > Advanced > Environment
Variables

Maak in de Environment Variables twee nieuwe variabelen met deze waarden:

ERL_MAX_PORTS=40240

ERL_MAX_ETS_TABLES=90240

Nadat u deze veranderingen toepast, kan de host de inkomende berichten verwerken die door de
Server worden gegenereerd.

Installatieprogramma voor downloads

U kunt het installatieprogramma van EnergyWise op twee manieren downloaden:

De EnergyWise Helper kan worden gedownload via https://cem-update.cisco.com/download/ of
kan worden gedownload waar CEM server is geïnstalleerd. Navigeer naar Storage Unit >
Programma's > Cisco Energy Management Controller > Tools.

Kopieer de installateur van de energiezuiniger naar de opslageenheid in de host.

Energiezuinigheid instellen

Toegang tot Cisco-energiebeheerserver:

https://cem-update.cisco.com/download/


Selecteer de controller1.
Navigeren in activa > Importeren > Netto-connector > Energiewise-Helper2.
Kopieer de sleutel van de sleutel tot het routing van EnergyWise-Helper (sleutel tot het
routeren van een sleutel)

3.

Klik op OK4.
Ga dan naar de host:

Een cmd-venster als beheerder openen1.
Voer deze regel uit:2.

C:\EnergyWiseHelper.exe /install/host bericht-wachtrij-ip/user-admin/pwd bericht-wachtrij-
password/rkey Routing-key-id

Bijvoorbeeld:

C:\EnergyWiseHelper.exe /install/host 192.168.8.133/User-tac/pwd-tac/rkey xxxxxxxxxxx

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Controleer de Helper-status van energieWise

Ga naar de Windows Host:

Een cmd-venster als beheerder openen1.
Schrijf net start EnergyWise Helper voor Windows en controleer of de services met succes
zijn gestart.

2.



Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te
lossen.

Fout bij routing

Indien de link met de energiebesparende toets verkeerd is geschreven, navigeer dan naar Start >
Configuratiescherm > Administratieve tools > Services

Stop de helpdeskmedewerker voor Windows:

Open een cmd-venster als beheerder en schrijf sc "EnergyWise Helper for Windows" en installeer
de EnergyWise-help voor Windows opnieuw.

De Helper Service van EnergyWise wordt niet uitgevoerd

Blader naar Start > Configuratiescherm > Gereedschappen > Services en stop de service en
herstart deze.
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