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Introduction

Este documento fornece informações para ajudá-lo a entender os adaptadores no Tidal Enterprise
Orchestrator (TEO).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Tidal Enterprise Orchestrator 2.1 ou posterior.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any
command.

Convenções

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

Adaptadores Tidal Enterprise Orchestrator
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Os adaptadores são os componentes que permitem que o TEO se comunique e interaja com
vários componentes na infraestrutura de TI.

Compreendendo os adaptadores

Os adaptadores fornecem uma base para a interação com muitos componentes, como SAP, DB2,
SNMP, Unix/Linux, VMWare e muitos outros. Alguns adaptadores (por exemplo, SAP Java)
exigem que componentes adicionais sejam instalados para que funcionem corretamente. O
usuário final verá um Red Shield se o adaptador não tiver requisitos atendidos. O adaptador e
suas atividades não funcionarão se ele não estiver configurado corretamente. A blindagem estará
verde se todos os pré-requisitos forem atendidos. Escudos amarelos significam que algumas
coisas são atendidas, outras não. Dentro das configurações do adaptador, o usuário final também
pode encontrar as configurações gerais do adaptador (se aplicável) e encontrar todas as
atividades que estão vinculadas ao adaptador, olhando para a guia "Provisão". Os adaptadores
não aumentam nem diminuem; eles estão apenas disponíveis para fornecer acesso aos
diferentes componentes de TI.
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