
Como promover à versão 2.0 da gerente de rede
de FindIT 
Objetivo
 

Este artigo fornece-lhe instruções em como promover a gerente de rede de FindIT à versão
2.0.
  

Introdução
 

O Gerenciamento de redes de Cisco FindIT fornece as ferramentas que o ajudam facilmente
monitoram, controlam, e configuram seu Cisco 100 aos dispositivos de rede do 500 Series
tais como o Switches, o Roteadores, e os pontos de acesso Wireless (WAP) que usam seu
navegador da Web. A gerente de rede de FindIT é um aplicativo distribuído que seja
compreendido de duas componentes ou relações separadas: um único gerente, chamado
gerente de rede de FindIT e umas ou várias pontas de prova, referidas como a ponta de
prova da rede de FindIT. A gerente de rede & a ponta de prova de FindIT fornecem uma
solução de gerenciamento de rede completa para sua rede, as capacidades da descoberta,
da monitoração e do relatório. Estes igualmente incluem notificações do apoio de Cisco tais
como a Disponibilidade do novo firmware, do status de dispositivo, das atualizações das
configurações de rede, e de uma lista de todos os dispositivos conectados que estiverem já
não sob a garantia ou são cobertos por um contrato de suporte. Verifique para fora a lista do
suporte de dispositivo para encontrar sobre o hardware apoiado atualmente pela gerente de
rede de Cisco FindIT.
 
Nota importante: Ao promover FindIT 1.1 a FindIT 2.0, o gerente deve ser primeiro
promovido, a seguir as pontas de prova. Esta maneira, no processo de upgrade 1.1 a 2.0, o
gerente pode transferir os grupos do dispositivo da ponta de prova, os perfis da
configuração, o inventário, os detalhes de dispositivo, e as credenciais.
 
O gerente controla a operação da importação da ponta de prova durante o processo de
upgrade. A única maneira que o gerente sabe que a ponta de prova está promovendo é se
uma elevação é executada da interface do utilizador do gerente (UI).
  

Software aplicável
 

 
Gerente de rede de FindIT
 
 
Ponta de prova da rede de FindIT
 
  

Versão de software
 

 
Versão 2.0
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Melhoramento à versão 2.0
 

Etapa 1. Entre à interface gráfica de usuário (GUI) da administração de sua gerente de rede
de FindIT.
 

 
Nota: Como um lembrete, o banner de login do gerente indicará o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT a ser participado na barra do navegador.
 
Etapa 2. Quando há uma atualização disponível, o gerente indicará uma nuvem verde com
uma seta para baixo aproximadamente no ícone (“mim” símbolo) no encabeçamento. Clique
o ícone i.
 

 
Etapa 3. Selecione o botão de rádio ao lado do gerente. Clique a elevação. O gerente
transferirá e aplicará a atualização.
 



 
Nota: O gerente pode igualmente ser promovido manualmente transferindo o arquivo e o
corredor o instalador do terminal. Veja o Guia de Administração para mais detalhes.
 
Etapa 4. Uma vez que a elevação do gerente está completa, você pode continuar a
promover as pontas de prova. Isto é feito na mesma janela pop-up da gerente de rede de
FindIT que na imagem abaixo.
 

 
Nota: Não registre na ponta de prova para promover porque os dados serão perdidos. A
janela pop-up da ponta de prova indicará de “a ponta de prova da rede FindIT”. Se você vê
este, saída da ponta de prova e do retorno ao gerente.
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Passo 5: Quando você clica para promover as pontas de prova, você estará pedido para
confirmar que você quer continuar com a elevação. Após a confirmação, você verá então o
seguinte mensagem:
 

 
Se você clica sim, os perfis da configuração e os grupos do dispositivo estarão importados
da ponta de prova no gerente. Os perfis e os grupos importados terão seu nome prefixado
com o nome de rede a fim distinguir os grupos importados das pontas de prova diferentes.
 
Após o clique sim ou a faixa clara, um trabalho de upgrade será criado e cada um das
pontas de prova será atualizada à versão 2.0.
  

Conclusão
 

Você agora atualizou com sucesso sua solução da gerente de rede de FindIT à versão 2.0.
Clique sobre o respectivo sobre ícones do gerente e sonde-o para verificar as versões que
são instaladas.
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