
●

●

●

Controle notificações na ponta de prova da rede
de FindIT 

Objetivo
 

A ponta de prova da rede de FindIT gerencie notificações quando os eventos ocorrem na
rede. Pode ser sob a forma de um email ou de um PNF-acima no canto inferior direito do
indicador da HOME da ponta de prova de FindIT. As notificações cor-são codificadas para a
acessibilidade.
 

O verde indica um evento menor.
A laranja indica um evento principal.
O vermelho indica um evento crítico.
 

O centro da notificação é representado por um ícone de Bell no canto superior direito do
indicador da ponta de prova da rede de FindIT. Pode ter um número sobre ele, que
representa o número total de notificações desconhecidas. A cor do número indica a
natureza do evento como enumerada acima. Todas as notificações são registradas para a
revisão futura. As notificações podem igualmente ser personalizadas para mostrar somente
os logs de sua preferência.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como controlar as notificações na ponta de prova da rede de
FindIT. Igualmente supõe que você tem configurado já os ajustes do email na área dos
ajustes da administração > do email da ponta de prova da rede de FindIT.
  

Controle notificações
 
Alcance o centro da notificação
 

Etapa 1. Início de uma sessão à ponta de prova da rede de FindIT.
 
Etapa 2. Na barra de ferramentas do encabeçamento do indicador da ponta de prova da
rede de FindIT, clique o ícone do centro da notificação.
 
Nota: Neste exemplo, há 18 notificações desconhecidas. A cor do ícone indica que o
incidente o mais alto era um evento principal. 
 

  
Filtre as notificações pela severidade
 

Etapa 1. Clique os números para indicar somente os logs dessa natureza.
 
Nota: Neste exemplo, há 12 eventos menores, eventos principais 6, e 0 eventos críticos.
Quando você clica 12, indicará somente os eventos menores. Igualmente indicará somente
eventos principais quando você clica 6, e eventos críticos quando você o clique 0. Os
números mudarão segundo o número de notificações pela severidade. 
 



  
Filtre as notificações na data
 

Clique (opcional) de etapa 1. a seta do filtro para especificar uma escala, um nível de
seriedade, um tipo de evento, e um dispositivo. Você pode igualmente optar para incluir
eventos previamente reconhecidos verificando algumas das caixas de seleção ACK ou para
reconhecer tudo verificando o ACK toda a caixa de verificação quando os logs de vista com
a notificação se centram. 
 

 
Etapa 2. (opcional) para filtrar a data, para clicar o ícone do calendário e para escolher a
data de início dos eventos do indicador da área. Neste exemplo, a data de início é o 1º de
janeiro, 1916. Alternativamente, você pode incorporar as datas que usam manualmente o
formato YYYY/MM/DD a seguir clica feito. 



 

 
Etapa 3. (opcional) para ajustar as horas inicial, clica para cima ou para baixo a seta para
ajustar os ajustes da hora e do minuto. 
 

 
O clique (opcional) de etapa 4. o ícone do calendário e escolhe a data final no à área. Neste
exemplo, a data final é outubro 24, 2016. Alternativamente, você pode incorporar as datas
que usam manualmente o formato YYYY/MM/DD a seguir clica feito. 
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Etapa 5. Ajuste o tempo do fim clicando para cima ou para baixo a seta para ajustar a hora
e os ajustes minúsculos. Neste exemplo, o tempo do fim é 10:30PM. 
 

 
Etapa 6. Clique a lista de drop-down do nível de seriedade e escolha o nível de seriedade a
ser relatado. Neste exemplo, o nível de seriedade da informação será relatado.
 

Todos os níveis — eventos dos relatórios em todos os níveis de seriedade.
Eventos dos relatórios de informação somente sob o nível de seriedade da informação.
Eventos dos relatórios de advertência somente sob o nível de seriedade de advertência.
Alerta — eventos dos relatórios somente sob o nível de seriedade alerta.
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Etapa 7. Escolha o tipo de evento do menu suspenso. Neste exemplo, todos os tipos são
escolhidos.
 

Todos os tipos — Todos os tipos de eventos serão relatados.
Dispositivo inacessível — envia uma notificação quando a ponta de prova da rede de FindIT é
incapaz de alcançar um dispositivo descoberto usando seu endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT.
Dispositivo descoberto — envia uma notificação quando a ponta de prova da rede de FindIT
descobre que um dispositivo novo na rede ou um dispositivo autônomo estão redescobertos.
Dispositivo off line — envia uma notificação quando a ponta de prova da rede de FindIT
detecta um dispositivo que esteja detectado já não na rede.
Saúde crítica — envia uma notificação quando a ponta de prova da rede de FindIT detecta
que mudanças de nível de uma saúde do dispositivo à advertência ou ao alerta.
Fim da vida — envia uma notificação que uma extremidade do boletim da vida está
encontrada para o dispositivo.
Fim da venda — envia uma notificação que uma extremidade do boletim da vida está
encontrada para o dispositivo.
Fim de aproximação da venda — envia uma notificação que o dispositivo está aproximando o
fim de seu período da venda.
Fim de aproximação da vida — envia uma notificação que o dispositivo está aproximando a
extremidade de seu ciclo de vida.
A manutenção expirou — envia uma notificação que o dispositivo não tem um contrato de
manutenção atualmente ativo.
A garantia expirou — envia uma notificação que a garantia em um dispositivo decorreu.
Firmware disponível — envia uma notificação que um novo firmware está disponível para a
transferência.
As credenciais (userid) exigiram — indica que um usuário - a identificação são precisadas.
As credenciais (SNMP) exigiram — indicam que umas credenciais do Simple Network
Management Protocol (SNMP) do dispositivo estão precisadas.
Desabilitação SNMP — indica que o dispositivo SNMP está desabilitado.
 



Etapa 8. Escolha o dispositivo do menu suspenso do dispositivo. Isto gerará o relatório do
log para o dispositivo escolhido.
 
Nota: Neste exemplo, todos os dispositivos são escolhidos. 
 

 
Etapa 9. Verifique a caixa de verificação reconhecida incluir dos eventos para incluir eventos



previamente reconhecidos nos logs filtrados. 
 

 
Etapa 10. Filtro do clique. 
 

 
Você deve agora com sucesso ter gerado um relatório filtrado do log de eventos baseado
em sua data especificada.
  

Configurar configurações de evento
 

Etapa 1. Clique o ícone do estado da tarefa. 
 



 
Etapa 2. Verifique as caixas de seleção correspondentes para permitir a Notificação de pop-
up e a notificação de Email. Deixe as caixas desmarcadas para desabilitar notificações para
esse artigo.
 
Nota: Neste exemplo, todas as notificações do PNF-acima sob notificações do dispositivo e
notificações do apoio de Cisco são ativadas, mas as notificações de Email são ativadas
somente para notificações do apoio de Cisco. 
 

 
Etapa 3. Salvaguarda do clique. 
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado as configurações de evento na ponta de
prova da rede de FindIT.
  

Mude as dimensões do indicador
 

Etapa 1. Clique o ícone de configurações. 
 

 
Etapa 2. Incorpore um valor ao campo da altura do painel. Esta estará a uma altura do
indicador do evento nos pixéis. Neste exemplo, a altura do indicador é 550 pixéis. 
 



 
Etapa 3. Incorpore um valor ao campo da largura do painel. Esta estará a uma largura do
indicador do evento nos pixéis. Neste exemplo, a largura do indicador é 850 pixéis. 
 

 
Etapa 4. Salvaguarda do clique. 
 

 
Você deve agora com sucesso ter mudado as dimensões do indicador do centro da
notificação na ponta de prova da rede de FindIT.
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