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Introduction

Este documento descreve por que um erro ocorre na faixa Secure X do StealthWatch
Management Center e como resolver o problema

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco Secure X ●

Cisco Threat Response (CTR)●

Cisco StealthWatch Management Console (SMC)●

Componentes Utilizados

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

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico.All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration.Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de
qualquer comando.

Problema

O SMC mostra um erro na faixa do SMC, apesar de mostrar uma conexão corretamente
configurada com o Secure X nas configurações do Secure X (Secure X e SSE)

Solução

Devido aos privilégios adicionais necessários para utilizar a faixa de opções, as credenciais da



API devem ser regeneradas com os escopos expandidos selecionados e aplicados ao SMC. 

Etapa 1. Navegue até https://visibility.amp.cisco.com/settings/apiClients

Etapa 2. Faça login com as credenciais que você usa para fazer login no CTR/Secure X, se
solicitado

Etapa 3. Clique em Gerar Cliente API

Etapa 4. Insira as informações necessárias nos campos correspondentes:

  Nome do cliente: Qualquer nome descritivo 

  Escopos: Todos os escopos são obrigatórios

  Descrição: Detalhes opcionais

Etapa 5. Clique em Adicionar novo cliente

Etapa 6. Insira a ID e a chave da API do cliente gerada na página Configurações do SMC Secure
X

https://

Passo 7. Navegue até o painel do SMC. O Secure X Dashboard funciona como esperado.

https://visibility.amp.cisco.com/settings/apiClients
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