
Ganhe o tempo lançando seu projeto informático
seguinte com o Plug and Play de FindIT e de
rede 
 
 
Objetivo
 

Lance a infraestrutura de TI nova rapidamente e facilmente usando o gerente de FindIT para
fazer a varredura automaticamente para e provision dispositivos novos. A característica da
tomada & do jogo da rede (rede PnP) sustenta o desenvolvimento do zero-toque de Cisco.
Fora da caixa o gerente de FindIT é equipado com a rede PnP.
  

Requisitos
 

Para a lista a mais atualizada de clientes suportados e de dispositivos clique aqui.
  

Que problema a rede PnP resolve?
 

A rede PnP remove muito do legwork envolvido em desenrolar a infraestrutura de TI nova.
Do abastecimento à descoberta do dispositivo, você poderia controlar seu rollout de rede de
uma interface remota com as opções customizáveis para o acesso. Sem rede PnP, os
técnicos da rede precisariam de desembalar um por um e configurar dispositivos. Agora
com zero-toque, você pode provision o firmware ou atualizar a configuração de inicialização
dos dispositivos dentro de seu projeto.
  

Como a rede PnP trabalha?
 

Os dispositivos que apoiam esta característica podem conectar ao server de PnP da rede.
Quando o dispositivo conecta ao server de PnP da rede, está identificado por uma série de
regras e armazenado em uma lista de PnP permitiu dispositivos. Os dispositivos são
fornecida de acordo com a precisão do método usado para combinar esse dispositivo. Com
rede PnP há quatro métodos de Gerenciamento do dispositivo principal. Cada método tem
exigências diferentes e a funcionalidade levemente de variação.
 
Sob a capa da rede PnP, o dispositivo deve conectar ao servidor DHCP com uma bandeira
da opção 60. Esta bandeira da opção 60 contém uma corda “ciscopnp” que significa o
pedido do dispositivo para o endereço do server de PnP da rede. Quando o servidor DHCP
recebe a bandeira da opção 60, responde no tipo com uma etiqueta da opção 43 que inclua
o endereço completo do server de PnP da rede. Para aprender mais sobre estabelecer PnP

Cliente Versão de software
250 (Smart), 350 (controlados),
550 Series Switch
(empilháveis)

2.3.5.x & levantam

FindIT 1.1.x & levantam
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em um interruptor, clique aqui.
  

Aprovação, eu estou pronto para obter começado, o que sou
seguinte?
 

Quando seu primeiro impuso puder ser começar a adicionar dispositivos, em lugar de clique
sobre imagens ou configurações pelo contrário. As opções que você escolhe dependerão
das necessidades de sua rede e este guia cobre ambos os exemplos.
 
Etapa 1. Comece clicando em >Images apto para a utilização da rede > mais o ícone.
 

 
Etapa 2. Neste momento, o gerente indicará uma tela que pede que você arraste e deixe
cair um arquivo na caixa, ou clique dentro da caixa para abrir um diálogo do upload de
arquivo no navegador. Selecione o arquivo desejado e clique sobre o botão da 
transferência de arquivo pela rede.
 
Nota: Recorde por favor que o gerente de FindIT aceitará somente um tipo de arquivo
particular. No caso das imagens de firmware, um arquivo Firmware_File.Bin. A função do
arquivo de configuração aceita Config_File.XML ou Config_File.TXT.
 
Etapa 3. Repita etapas 1 e 2 para adicionar a configuração ou os arquivos de imagem. O
botão da seção de configurações está imediatamente abaixo do botão das imagens.
 
Nota: as configurações aplicadas aos dispositivos são para a partida e as configurações não
running.
  

Trajetos de divergência, com base em suas necessidades
 

Se você precisa de poder controlar a configuração ou as imagens aplicada aos dispositivos
individuais, você quererá usar o método dos projetos. Inversamente, se você apenas quer
provision os dispositivos baseados unicamente no ID de produto, usar a auto reivindicação
será uma opção mais simples. O fator decidindo é como precisamente você precisa de
controlar as opções do abastecimento, pelo dispositivo individual, ou pela categoria do
dispositivo.
 

 
Método Precisão do abastecimento Informação exigida
Manual Baixo N/A
Auto reivindicação Médio PID
Projeto Alto PID + número de
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*When o ignoram um dispositivo, você está dizendo a rede PnP que você segurará todas as
instalações da configuração ou do firmware.
 
Neste momento, o trajeto que você toma depende de suas necessidades para este projeto.
Se você pretende
 

use o método dos projetos, leia-o sobre.
use o auto método da reivindicação, clique-o aqui.
adicionar manualmente dispositivos clicam aqui.
  

Usando o método do projeto
 

Etapa 1. Clique sobre o Plug and Play > os projetos da rede > criam o projeto.
 

 
Etapa 2. Nomeie seu projeto.
 
Nota: Está nomeando exigências para projetos e dispositivos. O nome deve ser 1-32
caráteres por muito tempo e caracteres especiais que incluem - espaços, <, >, “, ou & é
proibido.
 
Agora que seu projeto setup provision arquivos de imagem ou arquivos de configuração,
você precisará de setup as regras para filtrar dispositivos em seu projeto.
 
Etapa 3. Prepare a seguinte informação do dispositivo: ID de produto, número de série, 
nome (para atribuir ao dispositivo).
 
Etapa 4. Da tela do Plug and Play > dos projetos da rede, inscreva a informações recolhidas
na etapa precedente.
 

série + nome de
dispositivo

Ignore Muito High* N/A
 



 
Etapa 5. Clique sobre a caixa de seleção à esquerda do campo de nome de dispositivo a
seguir clique sobre o ícone da edição.
 

 
Etapa 6. Selecione a imagem e/ou o arquivo de configuração que você gostaria aplicado
automaticamente a este dispositivo, termina o abastecimento clicando o ícone da
salvaguarda.
 

  
Usando o auto método da reivindicação
 

Pense da auto reivindicação como uma característica baseada filtro; para que os
dispositivos sejam migrados dinamicamente a seu projeto, você precisará de confirmar o
produto ID (PID) pretendido para o projeto. Então a rede PnP faz a varredura para o PID de
harmonização e adiciona a sua lista de PnP permitiu dispositivos.
 
Etapa 1. Comece este processo clicando sobre auto dispositivos da reivindicação e clique-o
então * na caixa da entrada do campo de texto do ID de produto.
 



 
Etapa 2. Incorpore o PID dos dispositivos que você deseja ser automóvel reivindicado e
para clicar então + adicionar o botão novo.
 

 
Etapa 3. Após ter adicionado o PID, clique a caixa de seleção à esquerda do ID de produto,
a seguir clique o ícone da edição.
 

 
Etapa 4. Selecione o firmware desejado e a configuração das caixas dropdown.
 



 
Etapa 5. Quando clique feito o ícone da salvaguarda.
 

 
Nota: Uma vez que esta ação está completa, movendo-se para a frente, o server de PnP da
rede usará a imagem e a configuração para provision todo o dispositivo que conecta à rede
e que combina esse PID.
  

Método manualmente de reivindicação dos dispositivos
 

Os dispositivos que não combinam seu filtro mas para apoiar ainda a rede PnP serão
indicados na seção Unclaimed dos dispositivos da rede PnP.
 
Etapa1. Com o painel de navegação apto para a utilização da rede no active, clique sobre 
dispositivos Unclaimed e selecione então o dispositivo desejado.
 

 
Etapa 2. Selecione a configuração, imagem de sua escolha e clique então o botão da
reivindicação.
 



 
Agarre um café ou um chá e tome uma ruptura, você apenas reivindicou e fornecida seus
dispositivos selecionados.
 
Nota: se você deseja remover os dispositivos da aba unclaimed, verifique simplesmente a
caixa à esquerda do dispositivo e clique então o botão da ignorância.
 

  
Ignorando o método dos dispositivos
 

Como indicado previamente, ignorar dispositivos impede o server de PnP da rede nunca
dos dispositivos do abastecimento com configurações ou firmware. Esta opção é para
aquelas que desejam atualizar manualmente configurações e firmware em cada dispositivo.
Quando os dispositivos são adicionados à lista da ignorância não estão tocados pela rede
PnP.
 
Etapa 1. Clique sobre dispositivos Unclaimed, se não já nesta tela.
 
Etapa 2. Encontre o dispositivo que você deseja adicionar à lista da ignorância, que pode
ser ficada situada na aba Unclaimed desta tela.
 



●

●

 
Etapa 3. Clique a caixa de seleção à esquerda do dispositivo que você deseja ignorar e
clicar então o botão da ignorância.
 

  
Quando devem seus dispositivos verificar para trás dentro para
ver se há atualizações?
 

Você pode alterar o intervalo de tempo antes que seus dispositivos verificarem para trás
dentro para ver se há atualizações.
 

 
Nota: a unidade de tempo que este ajuste se usa realiza-se nos minutos e não se aceita 0
como a entrada.
  

Conclusão
 

Congrats, você está agora pronto para tomar mais rapidamente seus próximos projetos do
conceito à execução do que antes. Se você quer aprender mais sobre o gerente de FindIT,
verifique para fora estes artigos -
 

Associe uma ponta de prova da rede de FindIT à gerente de rede de FindIT
Instale e configurar a gerente de rede de FindIT e a ponta de prova da rede de FindIT no

https://supportforums.cisco.com/t5/small-business-support-documents/associate-a-findit-network-probe-to-the-findit-network-manager/ta-p/3171184
https://supportforums.cisco.com/t5/small-business-support-documents/install-and-configure-findit-network-manager-and-findit-network/ta-p/3169749


gerente do Oracle VM VirtualBox
 

https://supportforums.cisco.com/t5/small-business-support-documents/install-and-configure-findit-network-manager-and-findit-network/ta-p/3169749
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