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Requisitos do sistema para o Gerenciamento de
redes de Cisco FindIT 

Objetivo
 

O aplicativo de gerenciamento de rede de Cisco FindIT fornece as ferramentas que o
ajudam a monitorar convenientemente e controlar seu Cisco 100 aos dispositivos do 500
Series na rede com seu navegador da Web. Quando distribuído corretamente, descobre
automaticamente sua rede, e permite que você configure e monitore dispositivos tais como
switch Cisco, Roteadores, e pontos de acesso Wireless conectados a sua rede. Igualmente
alerta-o das atualizações de firmware, assim como garantia do dispositivo, e cobertura do
contrato de suporte.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe os requisitos do sistema para a gerente de rede de FindIT e a
ponta de prova da rede de FindIT.
  

Requisitos do sistema
 

A gerente de rede de FindIT e a ponta de prova da rede de FindIT são distribuídas como
imagens da máquina virtual. Para executar estas Plataformas, você deve cumprir as
exigências abaixo.
  

Gerente de rede de FindIT
 
Hypervisor: 
- Versão de gerenciador hyper-v 10.0 de Microsoft ou acima 
- Versão 5.0.2 ou mais recente do Oracle VM VirtualBox 
- Algum do seguinte Produtos de VMware. 

Versão 5.5 ou mais recente de ESXi
Versão 7 ou mais recente da fusão
Versão 12 ou mais recente da estação de trabalho
Unidade de processamento central (CPU): arquitetura 64-bit 1x Intel

Memória: 2 GB
O espaço de disco: 20 GB
Navegadores — A ponta de prova da rede de FindIT é administrada através de uma relação
de usuário de web. Para usar esta relação, seu navegador deve ser algum do seguinte: 
- Versão 9 do Apple Safari 
- Versão 52 de Google Chrome 
- Microsoft afia a versão 38 
- Versão do Microsoft internet Explorer 11 
- Versão 48 de Mozilla Firefox
Rede — Sua rede deve ser configurada para permitir que a ponta de prova da rede de FindIT
estabeleça a Conectividade do Transmission Control Protocol (TCP) à gerente de rede de
FindIT.
  
Ponta de prova da rede de FindIT
 



●

●

●

●

●

●

●

●

●

Hypervisor:
 

- Versão de gerenciador hyper-v 10.0 de Microsoft ou acima 
- Versão 5.0.2 ou mais recente do Oracle VM VirtualBox 
- Algum do seguinte Produtos de VMware:
 

Versão 5.5 ou mais recente de ESXi
Versão 7 ou mais recente da fusão
Versão 12 ou mais recente da estação de trabalho
 

Unidade de processamento central (CPU): arquitetura 64-bit 1x Intel
Memória: 512 MB
O espaço de disco: 2 GB
Navegadores – A ponta de prova da rede de FindIT é administrada através de uma relação
de usuário de web. Para usar esta relação, seu navegador deve ser algum do seguinte: 
- Versão 9 do Apple Safari 
Nota: Assegure-se de que ao usar o navegador do safari, os Certificados apresentados pela
ponta de prova da rede de FindIT estejam ajustados para confiar sempre. Se não,
determinadas funções tais como a descoberta e o painel que dependem do uso de
websockets seguros falharão. Esta limitação é somente aplicável ao navegador da Web do
safari. 
- Versão 52 de Google Chrome 
- Borda 38 de Microsoft 
- Versão do Microsoft internet Explorer 11 
- Versão 48 de Mozilla Firefox
Dispositivos de rede - Um exemplo da ponta de prova da rede de FindIT instalada em cada
local na rede executa a descoberta da rede e comunica-se diretamente com cada dispositivo.
Para a monitoração e a acessibilidade, seus dispositivos de rede devem cumprir as seguintes
exigências. 
- Os dispositivos devem ser Cisco 100 ao dispositivo do 500 Series e devem ter o serviço de
Bonjour permitido neles. 
- Os dispositivos devem estar na mesma sub-rede como o computador que está executando
a ponta de prova da rede de FindIT, ou diretamente ser conectados a um dispositivo
gerenciado que possa ser alcançado com o TCP/IP.
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