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Introdução
Este documento descreve o processo para configurar a armadilha de SNMP na fineza de Cisco.

Contribuído por Sameer Yadav, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Fineza de Cisco●

Navegador MIB●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Fineza 11.6 de Cisco●

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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer
comando.

Configurar
No server da fineza

Etapa 1.

Abra a página unificada Cisco da utilidade para o server da fineza (https://fqdn:8443/ccmservice/).

Etapa 2.



Navegue ao SNMP - > V1/V2 - > destino da notificação.

Etapa 3.

Na seção do achado - > o server seleto e o clique da fineza adicionam novo.

Etapa 4.

No endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do host o seletos dropdown adicionam novo.

Etapa 5.

Forneça o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do host como o destino SNMP e o número de porta (161).

Etapa 6.

Selecione a versão de SNMP V2 e crie o string de comunidade novo.

Passo 7.

Forneça um nome do string de comunidade e alcance os privilages exigidos.

Etapa 8.

Clique em Insert.

Etapa 9.

Serviço do agente principal do reinício SNMP (na página da utilidade navegue às ferramentas - > Control Center - > serviços de rede).

Nota: Assegure-se de que a rede esteja pronta para o reinício do serviço SNMP.

No Navegador MIB

Etapa 1.

Instale todo o MIB de sua escolha e carregue o CISCO-SYSLOG-MIB.my de ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/.

Etapa 2.

Forneça o host como seus IP de servidor da fineza, porta 161 e string de comunidade.

Etapa 3.

Termine se qualquer outro ajuste que o Navegador MIB exigir.

Etapa 4.

Execute obtêm, obtêm seguinte ou obtêm a operação de SNMP maioria.

Verificar
Execute obtêm, obtêm seguinte ou obtêm a operação de SNMP maioria e a caminhada SNMP/resultado correspondentes da armadilha deve ser visíveis o
visor do Navegador MIB.

Troubleshooting

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

http://ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/v2/
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