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Instale e desinstale Cisco FindIT Kaseya de
encaixe 
Objetivo
 
Cisco FindIT Kaseya de encaixe é um módulo que instale no administrador de sistema virtual de
Kaseya (VSA). Integra firmemente a gerente de rede de Cisco FindIT com o Kaseya VSA,
permitindo o gerenciamento centralizado da rede. O de encaixe permite o acesso aos recursos de
gerenciamento poderosos de FindIT que incluem o Gerenciamento da ação, os painéis, a
descoberta do dispositivo, a topologia de rede, o Gerenciamento de dispositivo remoto, alertas
acionáveis e história do evento.
 
Cisco FindIT Kaseya de encaixe segue com todas as exigências da terceira da integração para
versões 9.3 e 9.4 dos em-locais VSA de Kaseya.
 
Este artigo aponta fornecer instruções em como instalar e desinstalar Cisco FindIT Kaseya de
encaixe a e do server de Kaseya VSA.
  
Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

1.1
  

Instale e desinstale Cisco FindIT Kaseya de encaixe
 
Instale Cisco FindIT Kaseya de encaixe ao server de Kaseya VSA
 
Etapa 1. Transfira Cisco FindIT Kaseya de encaixe de Cisco FindIT de encaixe para o Web site
de Kaseya.
 
Etapa 2. Encontre o instalador em seu server de Kaseya VSA a seguir fazer-lo duplo clique.
 
Nota: Neste exemplo, o instalador é ficado situado no desktop.
 

 
Etapa 3. Na tela de boas vindas do indicador Setup da integração 1.0 de Cisco VSA™, clique o 
botão Install Button.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/cloud-systems-management/findit-plugin-kaseya/model.html#~tab-downloads
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/cloud-systems-management/findit-plugin-kaseya/model.html#~tab-downloads


 
Etapa 4. Espere até que a instalação esteja terminada como indicado pela barra do progresso.
 

  
Reaplique o esquema de base de dados
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Etapa 5. Reaplique o esquema de base de dados fazendo algumas das seguintes opções:
 

Clique sobre o link na tela bem sucedida da instalação.
Atravesse os programas alistam sob Kaseya no server de Kaseya VSA.
Entre à utilidade com base na Web de Kaseya incorporando suas credenciais da conta de
Kaseya.
 

 
Nota: Neste exemplo, o esquema de base de dados será reaplicado clicando no link bem
sucedido da tela da instalação. Uma aba do navegador será aberta automaticamente.
 
Etapa 6. Espere até que a configuração do base de dados esteja terminada como indicado pela
barra do progresso.
 

 
Passo 7. Uma vez que terminado, tomá-lo-á à página de login de Kaseya. Incorpore suas
credenciais a seguir clique-as ASSINAM DENTRO.
 



 
Nota: Cisco telha será adicionado agora ao painel da navegação na utilidade com base na Web
de Kaseya.
 

 



Estabeleça uma conexão entre o gerente de encaixe e de FindIT
 
Etapa 8. Escolha Cisco > o cano principal > ajustes de encaixe no painel da navegação.
 

 
Etapa 9. Na janela de configuração de encaixe, incorpore o nome de usuário e senha a seus
campos respectivos.
 

 
Etapa 10. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de sua gerente de
rede de FindIT ao campo fornecido.
 



 
Nota: Neste exemplo, 10.0.0.122 é usado.
 
Etapa 11. Clique o botão Test Button para testar as credenciais que do início de uma sessão você
incorporou e sua conexão à gerente de rede de FindIT.
 

 
Etapa 12. Clique sobre o botão Save Button uma vez o Credentialsare correto! aparece.
 

 
Etapa 13. Clique feito quando as credenciais atualizaram! aparece.
 



 
Você agora instalou com sucesso Cisco FindIT Kaseya de encaixe.
  
Desinstale Cisco FindIT Kaseya de encaixe do server de Kaseya
VSA
 
Etapa 1. Execute o instalador em seu server de Kaseya VSA.
 
Nota: O instalador então detectará que Cisco de encaixe está instalado no server e indicará a tela
de wizard de encaixe do desinstalar de Cisco.
 

 
Etapa 2. Desinstalar do clique.
 



 
Etapa 3. Espere até que o processo do desinstalar esteja terminado como indicado pela barra do
progresso.
 

  
Reaplique o esquema de base de dados



Etapa 4. Clique sobre o link na tela bem sucedida da instalação.
 

 
Etapa 5. Espere até que a configuração do base de dados esteja terminada como indicado pela
barra do progresso.
 

 
Etapa 6. Uma vez que terminado, tomá-lo-á à página de login de Kaseya. Incorpore suas
credenciais a seguir clique-as ASSINAM DENTRO.
 



 
Etapa 7. (opcional) para verificar se Cisco de encaixe foi desinstalado com sucesso, verificação
se Cisco é indicado já não no painel da navegação.
 



 
Você agora desinstalou com sucesso Cisco FindIT Kaseya de encaixe do server VSA.
 


	Instale e desinstale Cisco FindIT Kaseya de encaixe
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Instale e desinstale Cisco FindIT Kaseya de encaixe
	Instale Cisco FindIT Kaseya de encaixe ao server de Kaseya VSA
	Reaplique o esquema de base de dados
	Estabeleça uma conexão entre o gerente de encaixe e de FindIT

	Desinstale Cisco FindIT Kaseya de encaixe do server de Kaseya VSA
	Reaplique o esquema de base de dados



