
Controle um dispositivo através da página do
painel do controle em Cisco FindIT Kaseya de
encaixe 

Introdução
 

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.
 
A página do controle/painel na utilidade com base na Web é similar à ideia da
DESCOBERTA - INVENTARIE na ponta de prova de FindIT 1.1. Você pode selecionar um
ou as sites múltiplo da rede de FindIT sondam e indicam todos os ou a lista filtrada
dispositivos na rede junto com suas informação e ações que podem ser tomadas. Estas
ações, que podem ser programadas, incluem a atualização do firmware, economia e a
suportação de configurações, suprimindo de um dispositivo, e recarregar.
 
Nota: A imagem do indicador do controle/painel de FindIT abaixo é mais larga do que a tela.
Você precisa de enrolar sobre a direita ver a tela inteira do controle/painel.
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Nesta encenação, a utilidade com base na Web de um dispositivo específico na rede
precisa de ser alcançada assim como o local da ponta de prova onde o dispositivo é
associado.
  

Objetivo
 

Este artigo aponta mostrar-lhe como controlar um dispositivo através da página do
controle/painel em Cisco FindIT Kaseya de encaixe.
  

Dispositivos aplicáveis
 

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

Versão de software
 

1.1
  

Controle um dispositivo através da página do controle/painel
 

Etapa 1. Lance um navegador da Web e incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT de seu server de Kaseya VSA na barra de endereços e clique-o então entram
.
 

 
Nota: Neste exemplo, o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT usado é
10.10.0.1
 
Etapa 2. Incorpore suas credenciais do início de uma sessão da conta de Kaseya aos
campos do nome de usuário e senha fornecidos, e clique-as então ASSINAM DENTRO.
 



 
Nota: Neste exemplo, o kaseya é usado como o username.
 
Etapa 3. Escolha Cisco > o cano principal > o controle/painel no painel de navegação.
 



 
Etapa 4. Clique sobre o menu dropdown do tipo de dispositivo para filtrar a lista de
dispositivos ao tipo de dispositivo que você quer controlar.
 

 
Nota: Neste exemplo, o interruptor é escolhido. Isto filtrará a opinião da tabela e mostrará
somente todos os dispositivos do interruptor na rede. Nesta tabela, toda a informação sobre
o interruptor será indicada como seu status atual na rede, no hostname, no tipo de



dispositivo, no endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, no número de modelo
exato, no MAC address, no número de série, na versão do firmware atual, na versão de
firmware disponível se há algum, na site de rede de FindIT onde pertence, e nas ações que
podem ser tomadas para o dispositivo específico.
 
Etapa 5. (opcional) clica sobre o menu suspenso do local de FindIT para filtrar dispositivos
em um local específico de FindIT.
 

 
Nota: Neste exemplo, o local de FindIT nomeado Local Sondagem é escolhido.
 
Etapa 6. Verifique a caixa de verificação antes do dispositivo que você selecionou. Você
poderá então fazer ações para o dispositivo selecionado tal como o acesso de sua utilidade
com base na Web ou do local que da ponta de prova de FindIT pertence a. Você pode
igualmente atualizar as configurações do firmware, da salvaguarda e do apoio, supressão,
ou recarregue o dispositivo.
 

 
Nota: Neste exemplo, SG350-28MP é verificado.
 
Etapa 7. Clique sobre o hostname do interruptor que você escolheu alcançar sua utilidade
com base na Web.
 

 
Você será reorientado então à página de login da utilidade com base na Web do interruptor.
 



 
Etapa 8. Para alcançar a ponta de prova que está controlando o interruptor, vá para trás ao
Kaseya UI e clique sobre a ponta de prova sob a rede.
 

 
Nota: Neste exemplo, o dispositivo está sob a ponta de prova local.
 
Você será tomado então à utilidade com base na Web da ponta de prova própria.
 

 
Você agora controlou com sucesso um dispositivo na rede alcançando seus utilidade e local



com base na Web da ponta de prova de FindIT através da página do controle/painel.
 


	Controle um dispositivo através da página do painel do controle em Cisco FindIT Kaseya de encaixe
	Introdução
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Controle um dispositivo através da página do controle/painel


