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Introduction

Este documento descreve como monitorar o gateway do Cisco Physical Access Manager (CPAM)
usando a regra de automação. Se qualquer um dos gateways alterar seu status para Down ou
Unknown, ele será notificado por e-mail.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

CPAM 1.4.x ou CPAM 1.5.x●

Servidor e porta SMTP●

Endereço de e-mail●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. 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.

Configurar SMTP no servidor CPAM

Etapa 1. Faça login na página CPAM Administration, como mostrado na imagem:



Etapa 2. Navegue até Setup > Email, Configure o endereço do servidor SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol) e o endereço de e-mail, como mostrado na imagem:

Etapa 3. Clique em Update.

Etapa 4. Clique em Test. (O servidor CPAM envia e-mail de teste para o endereço de e-mail).

Etapa 5. Fazer login no cliente CPAM



Configurar regra de automação do cliente CPAM

Etapa 1. Navegue até Portas > Hardware, como mostrado na imagem:

Etapa 2. Clique com o botão direito em Automation Driver (Driver de automação), selecione Edit
(Editar).

Etapa 3. Navegue até Configurações do Servidor SMTP e preencha todos os detalhes SMTP



Host - endereço do servidor SMTP●

Verificar autenticação de uso●

Nome de usuário - ID do usuário●

Senha●

Porta - 25●

Endereço de e-mail do remetente - Endereço de e-mail do usuário acima.●

Etapa 4. Navegue até Eventos e alarmes > E/S global, como mostrado na imagem:

Etapa 5. Como mostrado na imagem, clique em Adicionar.

Etapa 6. Digite o nome e selecione a árvore de local.

Passo 7. Disparador, selecione EDIT e depois Event



Etapa 8. Clique em Editar filtro, conforme mostrado na imagem:

Navegue até General > Log Code.  Escolha estes códigos de log

Dispositivo: Desconhecido●

Controladora de gateway: Down●

Controladora de gateway: Desconhecido●

Interface do gateway: Down●

Módulo inativo●

Selecionar evento de prioridade●



Selecione Dispositivo. Escolha estes tipos

Controladora de gateway●

Interface do gateway●

Módulo de gateway●

Vá para Dispositivo, selecione todos os gateways.●

Etapa 9. Clique em OK.

Etapa 10. Clique em Add, Select Sanity Report Action > Gateways que estão off-line



Etapa 11. Clique em Salvar e fechar.

Etapa 12. Navegue até Notificação, clique em Novo, como mostrado na imagem:



Etapa 13. Selecione Tipo e-mail.

Etapa 14. Clique em Adicionar, selecione Endereço de email específico e Insira o endereço de
email para o qual a notificação será enviada (Além disso, o endereço de email pode ser
adicionado ao CC e ao CCO), como mostrado na imagem:



Etapa 15. Clique em Salvar e fechar.

Etapa 16. Click OK.

Configurar regra de automação do cliente CPAM

Invocar manualmente a regra de automação

Navegue até Portas > Hardware.1.
Clique com o botão direito do mouse em Automation driver (Driver de automação).2.
Clique em Invocar regra de automação, selecione Regra Gateway_Offline. Click OK.3.



O endereço de e-mail configurado deve ser anexado à lista de Gateway Offline como um anexo.
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