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Introdução

Este documento descreve como resolver a navegação ao Web page foi cancelado - datilografe a
mensagem de erro de endereço ao tentar ver a ajuda online ou a vista ajuda através das mosca-
saídas.

Pré-requisitos

Componentes Utilizados

Orchestrator maré 2.1+ da empresa●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Problema

Ao tentar ver a ajuda online ou a ajuda da vista através das mosca-saídas, o usuário recebe a
navegação ao Web page foi cancelado - datilografe a mensagem de erro de endereço.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

Solução

Execute estas etapas a fim resolver esta edição:

Vá ao TEO instalam o diretório (tipicamente, arquivos de C:\Program (Orchestrator da empresa
x86)\Cisco\Tidal).

1.

Procure todos os arquivos *.CHM (arquivos da ajuda).2.
Clicar com o botão direito e escolha propriedades para cada um.3.
O clique desbloqueia se essa opção existe no tab geral, a seguir clica aplica-se.4.
Fazer duplo clique o arquivo que da ajuda você apenas editou. Se há uma janela pop-up,
desmarcar a opção para alertar cada vez que é aberta.

5.

Repita etapas 3 com 5 para cada arquivo .CHM.6.
Reinicie o console mestre TEO.7.
Se a edição ainda persiste, refira este cargo do fórum MSDN .8.

Informações Relacionadas

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en/devdocs/thread/ef2b95e0-4198-4e1a-b876-314a23348b5e
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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