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Introdução

Este original descreve as vários características e uso-casos sob a seção de relatórios do Cisco
Identity Services Engine (ISE). Estes relatórios são usados para monitorar e pesquisar defeitos as
várias características no ISE e para analisar tendências das atividades de rede de um nó
centralizado admin.

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento do ISE.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em Cisco ISE, a liberação 2.6.

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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Os dados operacionais são o ISE DB com a informação do contexto e de sessão de todos os
valores-limite e os usuários autenticados, as auditorias dos backup no processo, o registro de um
nó e umas transações similares do entrenó, os inícios de uma sessão admin, o TACACS, e inícios
de uma sessão portais, operações da remoção, etc. Esta informação é armazenada
exclusivamente no MNTs e em por encomenda recuperado sob a forma dos relatórios no nó
preliminar Admin. Os relatórios são classificados e organizados para a facilidade do diagnóstico.

Nota: Recomenda-se hospedar o Admin preliminar e os personas preliminares MNT em Nós



diferentes, a fim evitar uma sobrecarga do admin-HTTP-pool e das linhas CPM-MNT no
mesmo nó.

Navegação entre relatórios

Sob operações, navegue aos relatórios dos relatórios >ISE, o painel esquerdo tem uma lista das
categorias do relatório, cada qual seja ramificada mais em subcategorias, segundo as indicações
desta imagem.

Cada relatório tem um ícone da informação mim, segundo as indicações desta imagem, que
mantém a descrição e as categorias de registro exigidas.

A maioria dos relatórios são executado automaticamente para o filtro do padrão hoje quando
alcançados.

Determinados relatórios como o sumário da saúde exigem a seleção do server, o clique vai ser
executado, e vê o relatório.

Filtros



O ISE permite que você personalize a ideia de cada relatório. Os dois filtros disponíveis em
relatórios ISE são:

Filtro rápido●

Filtro avançado●

Filtro rápido

O filtro rápido está disponível para todos os relatórios da único-seção. Incorpore o texto da busca
aos campos sob cada coluna, os usos que rápidos do filtro as circunstâncias como contêm,
começam com, terminam com, começam com ou terminam com, e valores múltiplos com OU
operador para obter os logs exigidos. Toda a combinação de cordas e de asterisco é permitida
nestes campos. Mais, a opção de configuração no canto direito permite que o admin selecione
colunas específicas para ver nos relatórios.

Filtro avançado

Porque o nome sugere, avançou o filtro permite que o admin crie filtros lógicos e personalizados e
salvar os moldes. Na gota-para baixo da regra do fósforo, escolha tudo (E operação-fósforo todos
os critérios) ou algum (OU operação-fósforo alguns critérios um). Clique o filtro para executar o
relatório e para ver os resultados, segundo as indicações desta imagem.

Salvar a meus relatórios

Esta seção na aba dos relatórios, permite que o admin salvar os relatórios frequentemente
visitados para o acesso fácil. Reduz o esforço à procura das categorias cada vez e estes
relatórios podem ser alcançados de meus relatórios. Além do que o visualização padrão, se pode
personalizar o mesmo relatório em diversas maneiras e adicionar cada iteração a esta seção para
o acesso fácil.



Relate exportações

A opção da exportação expande a três escolhas, segundo as indicações desta imagem.

Um máximo de 5000 registros pode ser exportado para o arquivo excel .csv (pode ser salvar
localmente ou exportado para um repositório preconfigured) e os até 1000 registros a um arquivo
PDF. Estes relatórios podem somente ser exportados como PDF:

Sumário da autenticação●

Sumário da saúde●

Sumário Papel-baseado da gota do Access Control List (RBACL) (disponível somente com os
Cisco Catalyst 6500 Series Switch)

●

Sumário do patrocinador do convidado●

Alterações de perfil do valor-limite●

Estado da sessão do dispositivo de rede●

Nota: Assegure-se de que a codificação de UTF-8 esteja permitida em Microsoft Excel de
ver caráteres NON-ingleses nos arquivos exportados .csv.

Sumário da exportação:

Relatórios agendado



Os relatórios ISE permitem que você personalize, para salvar, executam os relatórios em
intervalos programados, e exportam-nos para um repositório remoto. Os IDs do email podem ser
adicionados para notificações de relatórios agendado com sucesso exportados se o ISE é
integrado com um servidor SMTP (navegue à administração > ao sistema > aos ajustes).

Os relatórios agendado podem ser alcançados mais tarde para editar os ajustes, segundo as
indicações desta imagem.

Para obter mais informações sobre de como monitorar e pesquisar defeitos o ISE, consulte o guia
do toAdmin.
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