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Introdução

Este original descreve as amostras da razão e os dispositivos não estão atuais no painel atual do
dispositivo de ThreatGrid (TGA) e como configurar o TGA para fazer assim. 

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Dispositivo de Cisco ThreatGrid ●

Centro de gerenciamento de Cisco FirePOWER●

Cisco enviam por correio eletrónico e as ferramentas de segurança da Web●

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. 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.

Informações de Apoio

Àrevelia, TGA coloca os usuários iniciais na organização inicial e coloca dispositivos de
integração em uma organização separada que comece com VRT.  Os dispositivos podem ser
movidos para a organização inicial submeteram tão mais amostras mostram sob o painel. 

Nota: As amostras previamente submetidas não movem painéis e permanecem no local
atual. 



Configuração

Nota: Em um conjunto TGA, selecione qualquer nó para terminar o procedimento exigido. O
procedimento precisa somente de ser Nós definitivamente terminados para refletir o painel
actualizado. 

Etapa 1. Entre à relação limpa do TGA usando as credenciais Admin.

Etapa 2. Navegue à administração > controlam a organização.

Etapa 3. As organizações múltiplas estão listadas; Organização inicial e pelo menos uma
organização com o VRT no nome (se nenhum grupo VRT existe, pesquisam defeitos a
Conectividade entre o dispositivo de integração e o TGA).

Etapa 4. Navegue à administração > controlam usuários.

Etapa 5. Reveja os usuários e note a organização que o dispositivo/usuário é parte de.

Etapa 6. Repita o procedimento para cada dispositivo/usuário que precisa de ser movido.

  Etapa 1. Selecione cada dispositivo do grupo VRT e selecione o org da mudança no canto
direito superior.

  Etapa 2. Datilografe o nome da organização notável na etapa 5.

  Etapa 3. Mudança do clique.

  Etapa 4. Navegue à administração > controlam usuários e confirmam o dispositivo é movido.
Todas as amostras submetidas futuras mostram no painel para o dispositivo/usuário. 
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