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Introduction

Este documento fornece informações sobre como usar o Terminal Adapter 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
e no Terminal Adapter.

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.

O adaptador de terminal

/c/pt_br/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
/c/pt_br/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html


   

O adaptador de terminal dá aos usuários de TEO acesso a qualquer componente que execute
SSH v2. O servidor TEO atua de forma semelhante a um cliente SSH ao estabelecer uma
conexão telnet ou SSH com o dispositivo final. O dispositivo pode ser um servidor Unix/Linux, um
dispositivo Cisco IOS® ou qualquer outro dispositivo que execute SSH v2. A comunicação é
enviada por canal seguro e criptografada pela camada de transporte do protocolo SSH. O
algoritmo de criptografia específico será determinado pelo que o dispositivo final usa (na
extremidade).

Configurando um destino de terminal

Conclua estes passos:

Vá para Definições > Destinos no TEO Master Console.1.
Clique com o botão direito em Novo > Destino do terminal e siga o assistente para inserir os
critérios. Você também pode selecionar o destino Unix/Linux se estiver usando apenas um
destino Unix/Linux. No entanto, o destino do terminal também funciona.

2.

Informações Relacionadas
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