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Introduction

Este documento descreverá as etapas necessárias para adicionar marcas no nível da conta no
Cisco Intersight. Atualmente, o portal da Web Intersight não oferece suporte à marcação
(CSCvs33046), no entanto, isso pode ser feito usando as APIs do Intersight.

Requirements 

Acesso de nível de administrador à conta●

Acesso ao ponto final iam.Account●

Etapas

Autenticar

Os administradores que desejam marcar a conta devem estar conectados ao Intersight. Quando
conectado, o canto superior direito da tela deve mostrar o nome do administrador, como mostrado
na imagem abaixo.

Os administradores que não estão conectados nele verão Entrar em vez do nome, como
mostrado na imagem abaixo.

Além disso, os administradores devem ser autenticados na conta apropriada para serem
marcados. Clicar no nome na parte superior direita deve mostrar o Nome da conta atual, ID da
conta, E-mail e função.

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvs33046
https://intersight.com/apidocs/iam/Account/model/


Determinar as Marcas Existentes

Use a chamada GET para determinar se a conta tem alguma marca existente. O ponto final
apropriado para as contas é https://intersight.com/apidocs/iam/Accounts/get/

O ponto final da conta só retornará um objeto, uma vez que os administradores estão conectados
a uma conta por vez. Consulte o Guia de Consulta API do Intersight para referência. O parâmetro
de consulta $select pode ser utilizado para remover alguns campos desnecessários. Um exemplo
de consulta é mostrado abaixo.

https://intersight.com/apidocs/iam/Accounts/get/
https://intersight.com/apidocs/introduction/query/


Todas as marcas existentes devem ser preservadas. O moid (ID de objeto gerenciado) e todas as
marcas existentes precisarão ser reunidas a partir dessa saída para definir novas marcas.

Atualizar marcas

Depois que o Account Moid (Modelo de conta) e as tags existentes forem determinadas, abra um
caso no TAC e nossa equipe de suporte poderá orientá-lo durante o processo.

https://mycase.cloudapps.cisco.com/start?prodDocUrl=https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/servers-unified-computing/intersight/215171-setting-tags-on-intersight-account-via-a.html
https://mycase.cloudapps.cisco.com/start?prodDocUrl=https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/servers-unified-computing/intersight/215171-setting-tags-on-intersight-account-via-a.html
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