Exigências para o assistente da migração PVO
quando o ESA for aglomerado
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Introdução
Este documento descreve as exigências para assistente da quarentena de Policiy, de vírus e de
manifestação (PVO) quando se aglomerar é envolvida na ferramenta de segurança do email
(ESA).

Que são as exigências para o assistente da migração PVO
quando o ESA é aglomerado?
Para usar a migração Wizrad para mover dados do ESA aglomerado para o dispositivo do
Gerenciamento de segurança (S A) para a política, a quarentena do vírus & da manifestação,
estas exigências deve ser encontrada:
Nota: Você pode permitir quarentena centralizadas da política, do vírus e da manifestação a
todo o nível para dispositivos aglomerados.

Requisitos
●

●

●

●

●

Antes que você permitir “a política centralizada, o vírus, e as quarentena da manifestação”
em uma ferramenta de segurança do email (ESA) a nível particular (máquina, grupo, ou
conjunto), todos os dispositivos que pertencem ao mesmo nível devem primeiramente ser
adicionados ao dispositivo do Gerenciamento de segurança
Devem usar a conta de administrador para configurar os ajustes, (não o operador ou outro)
ou a configuração pode estabelecer-se mas o [Enable…] o botão no ESA será esmaecida
para fora e o serviço não pode ser permitido
Os filtros do índice e da mensagem e da mensagem DLP ações devem ser configurados a
mesmo nível e não ser cancelados a todo o nível abaixo desse nível
A política centralizada, o vírus, e os ajustes das quarentena da manifestação devem ser
configurados a mesmo nível e não ser cancelados a todo o nível abaixo do nível configurado.
Assegure-se de que a relação a ser usada para comunicações com o dispositivo do
Gerenciamento de segurança tenha o mesmo nome em todos os dispositivos no grupo ou no
conjunto.

Exemplo

Se você quer permitir quarentena centralizadas da política, do vírus e da manifestação a conjunto
ou nível do grupo, mas um ESA que esteja conectado ao conjunto tem estes ajustes definidos a
nível da máquina, você deve remover os ajustes centralizados das quarentena configurados na
máquina em nível antes que você possa permitir a característica a nível do conjunto ou do grupo.
Se estes não são encontrados, haverão um erro similar a este no lado S A:
Unable to proceed with Centralized Policy, Virus and Outbreak (PVO) Quarantines configuration as
host1.example.com, host2.example.com in Example_Cluster have content filters / DLP actions
available at a level different from the Cluster Example_Cluster level.

Informações Relacionadas
●

●

A política de centralização ESA, o vírus, e a quarentena da manifestação (PVO) não podem
ser permitidos
Pesquise defeitos a entrega e à quarentena PVO no S A

