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Introdução

Este original descreve como configurar e usar o cliente DbVisualizer da interface gráfica de
usuário (GUI) para consultar o base de dados portal do relatório da Voz de cliente Cisco (CVP).

Pré-requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco CVP●

Base de dados Informix●

Relatório de Cisco CVP●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada nestes software:

O cliente livre 10.0 de DbVisualizer, transfere aqui ou●

Server 11.6 do relatório de Cisco CVP●

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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.

Configurar

As etapas para instalar e configurar o cliente de DbVisualizer:

Etapa1. Transfira e instale o cliente de DbVisualizer. Pode ser instalado diretamente no server do
relatório CVP ou em um host remoto.

https://www.dbvis.com/download/


Aceite o contrato de licença.

Forneça o lugar para a instalação.



A lista de bases de dados apoiados à revelia. Informix DB não na lista, mas você pode importar o
dirver correto JDBC mais tarde.





Step2. Crie uma nova conexão ao base de dados Informix CVP.

Primeira vez você abre DbVisualizer, pede a pele preferida. A verificação recorda minha escolha
e não a pergunta na partida



O wizard do assistente da nova conexão aparece. Dê um nome para a conexão. 

Selecione o base de dados Informix da lista.



Para o base de dados Informix você precisa de fornecer um arquivo de driver. Selecione o arquivo
de driver da carga

Encontre o arquivo ifxjdbc.jar de C:\Cisco\CVP\lib se DbVisualizerClient instalou no server do



relatório CVP diretamente, se não copiam o arquivo de driver do server do relatório CVP.

O arquivo de driver foi transferido arquivos pela rede com sucesso. Selecione em seguida.



Forneça detalhes do servidor de base de dados

Selecione o server do sibilo e assegure-se de que o sibilo seja bem sucedido. Selecione então o
revestimento.



Agora você pode explorar bases de dados e executar perguntas da língua de consulta estruturada
(SQL).



Exemplo:
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