Extensão IAC (3.1.1): Ultrapassagem da senha
CPTA
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Introdução
Esta extensão fornece uma maneira de alterar a máquina virtual da ordem IAC 3.1.1 do serviço
do molde para contornear ter o cliente incorpora a senha de administrador e permite que ao
fornecedor da nuvem o administrador técnico forneça a senha.

Antes de Começar
Requisitos
Antes de tentar esta configuração, assegure-se de por favor que você cumpra estas exigências.
●

Conhecimento do projeto do serviço básico

Componentes Utilizados
A informação neste documento é baseada nestes versão de hardware e software.
●

●

Cisco nubla-se o portal 9.4.1 e a automatização inteligente para a solução 3.1.1 da nuvem
O serviço nomeado da “máquina virtual ordem do molde” deve ter sido distribuído ao
ambiente

Produtos Relacionados (Opcionais)

Convenções
Para obter mais informações sobre das convenções de documento, refira Cisco TipsConventions
técnico.

Extensão IAC (3.1.1): Ultrapassagem da senha CPTA
Siga estas instruções para criar uma extensão para da “máquina virtual ordem o serviço do
molde” com a finalidade de mudar o seletor da senha de admin VM do cliente a um administrador
técnico do fornecedor da nuvem.

Terminologia
CPTA: Administrador técnico do fornecedor da nuvem
AFC: Componente do formulário ativo (situado no módulo do desenhista do serviço)

Quando as etapas são executadas você terá terminado:
Etapa 1 - Assegure-se de que o CPTA tenha o controle de acesso apropriado aos campos do
formulário
Etapa 2 - Crie um AFC com as regras condicionais para o uso no serviço de extensão, e
Etapa 3 - Adicionar uma tarefa à extensão profissional permitir que o CPTA adicione a senha ao
formulário.
Etapa 1 - Navegue “para prestar serviços de manutenção o módulo ao desenhista” > “subseção
dos componentes do formulário ativo” > grupo “comum” do formulário >
“SimplePasswordVerification” AFC > aba do “controle de acesso”. Clique sobre o “fornecimento
de serviços”, sob momentos do sistema na placa center esquerda. Assegure-se de que o papel
da “do administrador técnico do fornecedor nuvem” esteja adicionado aos “participantes” placa e
acesso de leitura/gravação dado à “terra comum: Dicionário de SimplePasswordVerification”.

Etapa 2 - Navegue “para prestar serviços de manutenção o módulo ao desenhista” > “subseção
dos componentes do formulário ativo”. Crie um AFC novo sem o dicionário, como nenhum é
precisado. Uma vez que criado, crie duas regras condicionais como especificado abaixo:
Sumário da regra - “pedindo: Campos picowatt do couro cru”
Digite: Regra condicional
Nome da regra: Pedir: Campos picowatt do couro cru
Condições: O momento é igual a pedir
Ações:
Valor determinado - SimplePasswordVerification.FirstPassword à senha literal do valor
Valor determinado - SimplePasswordVerification.SecondPassword ao valor literal incorporam a
senha padrão
Faça opcional - SimplePasswordVerification.All coloca
Campos do couro cru - Campos SimplePasswordVerification.All
Provocando o evento do campo/formulário:
Formulário - onLoad
Formulário - onSubmit
Sumário da regra - “fornecimento de serviços: Faça imperativo para a tarefa CPTA”
Nome da regra: Fornecimento de serviços: Faça imperativo para a tarefa CPTA
Condições: O momento é igual ao fornecimento de serviços e o nome de tarefa contém dá
entrada com parte do nome de tarefa

Ações:
Faça imperativo - SimplePasswordVerification.FirstPassword
Fazem imperativo - SimplePasswordVerification.SecondPassword
Campos do couro cru - Campos SIBDVirtualDataCenter.All
Campos do couro cru - Campos SIBDApprovals.All
Campos do couro cru - Campos Datastore.All
Provocando o evento do campo/formulário:
Formulário - onLoad
Etapa 3 - Navegue “para prestar serviços de manutenção o módulo ao desenhista” > subseção
dos “serviços” > “grupo de serviço dos Ramais do pedido VM” > “ordem uma máquina virtual do
serviço deconservação do molde”.
Adicionar uma tarefa para que o CPTA incorpore a senha de administrador e atribuam-na à
pessoa ou enfileirem-se (como exemplificado aqui). A notificação da “pendente” da realização
tarefa do molde do email do anexo ao “notifica quando a atividade começa: ” momento da tarefa.
Na aba do formulário, associe o AFC recém-criado de etapa 2.

Verificar
Não existem requisitos específicos para este documento.
Teste executando o serviço fim-a-fim.

Troubleshooting
Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.

Informações Relacionadas

