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Perguntas mais frequentes de encaixe de Cisco
FindIT Kaseya 
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 contém as perguntas mais frequentes sobre Cisco FindIT Kaseya de encaixe e suas
respostas.
  
Perguntas mais freqüentes
 
Sumário
  
Geral
 

Que são as condições prévias antes de instalar Cisco FindIT Kaseya de encaixe?
Que é server de Kaseya VSA?
Que são os requisitos gerais para o server de Kaseya VSA?
Que são os requisitos mínimos para a configuração do servidor de Kaseya VSA?
Que é o acesso dos navegadores suportados a utilidade com base na Web de Kaseya?
Que versões de Kaseya VSA são apoiadas por Cisco FindIT Kaseya de encaixe?
É o de encaixe apoiado em disposições da nuvem de Kaseya?
  

Gerenciamento de porta
 

Que portas TCP/IP precisam de ser abertas para poder alcançar a utilidade com base na
Web de Kaseya?
  

Instalação
 

Como eu instalo Cisco FindIT Kaseya de encaixe no server de Kaseya VSA?
Como eu alcanço Cisco FindIT Kaseya de encaixe?
  

Licenciar
 

Cisco FindIT Kaseya de encaixe exige licenciar para dispositivos?
Como as licenças são controladas?
Que são os part numbers da licença para FindIT?
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Geral
 

Um exemplo de trabalho da versão 1.1.0 ou mais recente da gerente de rede de Cisco
FindIT
Versão 9.3 ou 9.4 dos em-locais VSA de Kaseya
Conta de administrador de Kaseya
Instalador de encaixe de Cisco FindIT Kaseya
Atualmente apoiado somente na liberação 9.3 e 9.4 de Kaseya
disposições dos Em-locais de Kaseya somente
As disposições da nuvem de Kaseya não são apoiadas para o de encaixe
Usos TCP 443 entre o gerente de FindIT e o Kaseya VSA
 

O administrador de sistema virtual de Kaseya (VSA) é uma solução da monitorização remota e do
Gerenciamento (RMM) que forneça a descoberta, o controle remoto, o gerenciamento de patches,
a monitoração, e as ferramentas de segurança. Kaseya VSA controla máquinas instalando um
cliente de software chamado um agente em uma máquina controlada. Kaseya VSA é oferecido
como o desenvolvimento da “Nuvem-base” (hospedada) ou dos “Em-locais”.
 

O server de Kaseya VSA tem os seguintes requisitos gerais:
 

Microsoft Windows
Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, ou
Windows 7, 8, 8.1, 10 é apoiado para finalidades de avaliação somente com sistemas que
têm não mais de cinco agentes de Kaseya
Versão 5.1 ou mais recente de Microsoft Internet Information Server (IIS)
Fila de mensagens de Microsoft (MSMQ)
Estrutura 2.0 SP2 do .NET de Microsoft
Estrutura 3.5 SP1 do .NET de Microsoft
Estrutura 4 do .NET de Microsoft
Estrutura 4.6.1 do .NET de Microsoft
Microsoft SQL
Servidor SQL 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016 com pacote de serviços o mais atrasado, ou
SQL 2008, 2008 R2, 2012, 2014, edição 2016 expressa com Serviços avançados, com
pacote de serviços o mais atrasado
Serviços do relatório de Microsoft SQL
Portas aberta TCP/IP: 

Utilidade com base na Web: porta 80 ou 443 de entrada e de partida
Notificações de Email: porta 25 de partida
Conexões de agente: porta 5721 de entrada

 

O server de Kaseya VSA tem os seguintes requisitos mínimos:
 

1. Que são as condições prévias antes de instalar Cisco FindIT Kaseya de encaixe?

2. Que é server de Kaseya VSA?

3. Que são os requisitos gerais para o server de Kaseya VSA?

4. Que são os requisitos mínimos para a configuração do servidor de Kaseya VSA?

2.4 barramento da parte da frente gigahertz processor,160 megahertz, esconderijo do 1 MB
4 GB RAM
80 GB de disco rígido



 

Os seguintes são os navegadores suportados para alcançar a utilidade com base na Web de
Kaseya:
 

 
Nota: Seu navegador deve ter Cookie e Javascript permitidos. Permitir pop-up para o Web site
VSA é recomendada.
 

As versões apoiadas de Kaseya VSA são 9.3 e 9.4.
 

No.
  
Gerenciamento de porta
 

Necessidades da porta 80 ou 443 de ser aberto.
  
Instalação
 

Para instalar Cisco FindIT Kaseya de encaixe no server de Kaseya VSA, execute o instalador de
encaixe e siga as alertas em tela. Para aprender mais, clique aqui.
 

Para alcançar Cisco FindIT Kaseya de encaixe, entre à página da web de administração de
Kaseya VSA e selecione a opção Cisco da navegação da mão esquerda.
  
Licenciar

Microsoft Windows
Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 ou

Windows 7, 8, 8.1, 10 é apoiado para finalidades de avaliação somente com sistemas que têm
não mais de cinco agentes de Kaseya

Microsoft SQL
Servidor SQL 2008, 2008 R2, 2012, 2014, 2016 com pacote de serviços o mais atrasado,
ou

SQL 2008, 2008 R2, 2012, 2014, edição 2016 expressa com Serviços avançados, com pacote
de serviços o mais atrasado
Network Interface Cards do 100 Mbps (NIC)

DSL ou conexão de modem a cabo

5. Que é o acesso dos navegadores suportados a utilidade com base na Web de Kaseya?

Navegadores Windows OS X de Apple
Chrome ✔ ✔
Firefox ✔ ✔
Opera ✔ ✔
Borda ✔ N/A

Internet explorer 10 e mais tarde N/A
Safari N/A 7 e mais tarde

6. Que versões de Kaseya VSA são apoiadas por Cisco FindIT Kaseya de encaixe?

7. É o de encaixe apoiado em disposições da nuvem de Kaseya?

1. Que portas TCP/IP precisam de ser abertas para poder alcançar a utilidade com base na Web
de Kaseya?

1. Como eu instalo Cisco FindIT Kaseya de encaixe no server de Kaseya VSA?

2. Como eu alcanço Cisco FindIT Kaseya de encaixe?

http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5785


Cisco FindIT Kaseya de encaixe exige licenciar para o 10 ou os mais dispositivos.
 

Licenciar é controlado no gerente de FindIT através de licenciar esperto em software.cisco.com
sob licenciar esperto do software.
 

Os part numbers da licença para FindIT são como segue:
 

 
 
 

1. Cisco FindIT Kaseya de encaixe exige licenciar para dispositivos?

2. Como as licenças são controladas?

3. Que são os part numbers da licença para FindIT?

Número da peça Descrição do produto Licença

LS-FINDITNM-15-1Y= licença 15-device para a gerente de rede de
Cisco FindIT - 1 ano

FindIT
somente

LS-FINDITNM-25-1Y= licença 25-device para a gerente de rede de
Cisco FindIT - 1 ano

FindIT
somente

LS-FINDITNM-50-1Y= licença 50-device para a gerente de rede de
Cisco FindIT - 1 ano

FindIT
somente

LS-FNM-KBUN-1Y-15= licença 15-device Kaseya integration+device
para a gerente de rede de CiscoÂ FindIT - 1 ano

FindIT e
pacote RMM

LS-FNM-KBUN-1Y-25= licença 25-device Kaseya integration+device
para a gerente de rede de CiscoÂ FindIT - 1 ano

FindIT e
pacote RMM

LS-FNM-KBUN-1Y-50= licença 50-device Kaseya integration+device
para a gerente de rede de CiscoÂ FindIT - 1 ano

FindIT e
pacote RMM
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