
Controle planos horizontais e dispositivos
usando a ponta de prova da rede de FindIT 

Objetivo
 

A opinião de plano horizontal na ponta de prova da rede de FindIT permite que você
mantenha-se a par dos locais físicos de seus dispositivos de rede. Você pode transferir
arquivos pela rede um plano para cada assoalho na construção ou nas construções, e
posiciona cada um dos dispositivos de rede sobre o plano. Isto ajuda-o facilmente a
encontrar dispositivos se a manutenção é exigida.
 
O plano horizontal é similar na operação ao mapa de topologia, e os dispositivos colocados
no plano horizontal podem ser operados da mesma forma como dispositivos no mapa de
topologia.
 
Este artigo fornece instruções em como controlar planos horizontais em sua ponta de prova
da rede de FindIT e colocar dispositivos de rede de acordo com seus lugar.
  

Controle planos horizontais usando a ponta de prova da rede
de FindIT
 
Crie um plano horizontal novo
 

Etapa 1. Início de uma sessão à administração GUI de sua ponta de prova da rede de
FindIT.
 



 
Etapa 2. Escolha a descoberta > o plano horizontal.
 

 
Etapa 3. Dê entrada com um nome para a construção que abriga o assoalho no campo 
novo da construção.
 



 
Nota: Neste exemplo, o escritório é usado como o nome da construção.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
 
Etapa 5. Arraste e deixe cair um arquivo de imagem que contém o plano horizontal na área
de alvo para o assoalho novo. Os formatos da imagem suportada são .png, .gif, e .jpg. O
tamanho da imagem máximo é até 500 KB.
 

 
Nota: Alternativamente, você pode clicar sobre a área de alvo para transferir arquivos pela
rede uma imagem de seu computador.
 
Etapa 6. Dê entrada com o nome do assoalho no campo novo do assoalho.
 



 
Nota: Neste exemplo, o chão de terra é usado como o nome do assoalho.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique.
 
Etapa 8. Repita as etapas 6 a 7 para cada assoalho com dispositivos de rede.
 

 
Etapa 9. Repita etapas 3 8 para cada construção.
 
Você deve agora ter criado construções e planos horizontais novos.
  

Edite o plano horizontal
 

Etapa 1. Escolha a descoberta > o plano horizontal.
 



 
Etapa 2. Clique o botão Edit ao lado do nome da construção para editar um nome.
 

 
Etapa 3. Dê entrada com o nome novo da construção no campo de nome da construção.
 

 
Etapa 4. Clique o botão Save Button.
 



Etapa 5. Clique o botão Edit ao lado do nome do assoalho para editar um nome.
 

 
Etapa 6. Dê entrada com o nome novo do assoalho no campo de nome do assoalho.
 

 
Etapa 7. Clique o botão Save Button.
 
Você deve agora ter salvar as mudanças em seus planos horizontais. 
 



  
Remova um plano horizontal
 

Etapa 1. Escolha a descoberta > o plano horizontal.
 

 
Etapa 2. Para suprimir de um plano horizontal, clique o ícone da supressão ao lado do nome
do plano horizontal que você quer remover.
 

 
Etapa 3. Aprovação do clique a continuar.
 



 
Etapa 4. Para suprimir de uma construção, clique o ícone da supressão ao lado do nome da
construção que você quer remover.
 

 
Etapa 5. Aprovação do clique a continuar.
 

 
Você deve agora ter removido seus planos horizontais.
  

Controle dispositivos no plano horizontal
 

Você pode controlar os planos horizontais para o local e colocar seus dispositivos de rede a
fim documentar o lugar de seu dispositivo. As seguintes etapas guiam-no com este
processo.
  



Adicionar dispositivos de rede em um plano horizontal
 

Etapa1. Na placa do trabalho da descoberta, plano horizontal do clique.
 

 
Etapa 2. Clique um plano horizontal.
 

 
Nota: Neste exemplo, o primeiro andar no escritório principal é escolhido.
 
Etapa 3. Para colocar um dispositivo no plano horizontal, incorpore o nome de dispositivo ou
o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT na caixa da busca na parte inferior
da tela. Porque você datilografa, os dispositivos de harmonização serão indicados. Os
ícones esmaecidas-para fora do dispositivo representam os dispositivos que têm sido
colocados já em um plano horizontal.
 





Nota: Neste exemplo, o interruptor é usado para procurar.
 
Etapa 4. Clique sobre um dispositivo para adicionar-lo ao plano horizontal.
 

 
Nota: Neste exemplo, switch1f47a8 é escolhido.
 
O dispositivo escolhido será indicado no plano horizontal.
 





Você deve agora ter adicionado dispositivos de rede em seu plano horizontal.
  

Posicione dispositivos de rede sobre um plano horizontal
 

Etapa 1. Escolha a descoberta > o plano horizontal a seguir clique um plano horizontal.
 

 
Nota: Neste exemplo, o primeiro andar no escritório principal é escolhido.
 
Etapa 2. Clique sobre um dispositivo para adicionar-lo ao plano horizontal.
 
Importante: Se você escolhe um dispositivo que esteja colocado já em um outro plano
horizontal, será removido e adicionado a este.
 





Etapa 3. Clique e arraste o dispositivo para mover-se no lugar desejado no plano horizontal.
 
Etapa 4. Repita etapas 2 e 3 até que todos os dispositivos estejam adicionados ao plano
horizontal.
 

 
Você deve agora ter posicionado seus dispositivos de rede sobre seu plano horizontal.



Remova um dispositivo do plano horizontal
 

Etapa 1. Escolha a descoberta > o plano horizontal a seguir clique um plano horizontal.
 

 
Nota: Neste exemplo, o primeiro andar é escolhido.
 
Etapa 2. Clique o dispositivo que você quer remover.
 



 
Nota: Neste exemplo, um WAP150 é escolhido.
 
Etapa 3. Clique sobre o botão Delete Button que é indicado para remover o dispositivo do
plano horizontal.
 

 
Você deve agora ter removido um dispositivo do plano horizontal.
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