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Mapeamento da organização em Cisco FindIT
Kaseya de encaixe 

Introdução
 

O mapeamento da organização é uma etapa que seja exigida após a instalação de Cisco
FindIT Kaseya de encaixe a fim traçar locais da gerente de rede de FindIT às organizações
ou aos grupos de Kaseya. Isto permite que o administrador controle facilmente dispositivos
e execute ações com a utilidade com base na Web do administrador de sistema virtual de
Kaseya (VSA).
 
Nesta encenação, um local unmapped de FindIT nomeado Local Sondagem é detectado e
traçado ao grupo de Kaseya do kserver.
  

Objetivo
 

Este artigo aponta mostrar-lhe como executar o mapeamento da organização 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
  

Pré-requisitos
 

Antes de configurar o mapeamento de organização, verifique que os ajustes de encaixe
estão configurados. Isto assegura-se de que a conexão entre o gerente de encaixe e de
FindIT possa ser estabelecida.
 
Igualmente permite os locais de FindIT de vir acima e aparecer na lista para traçar às
organizações de Kaseya.
 
Para configurar os ajustes de encaixe, siga as etapas abaixo:
 
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 > ajustes de encaixe no painel de navegação.
 



 
Etapa 4. Na janela de configuração de encaixe, incorpore o nome de usuário e senha de
sua gerente de rede de FindIT a seus campos respectivos.
 

 
Etapa 5. 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 6. 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 7. Clique sobre o botão Save Button uma vez que as credenciais estão corretas! 
aparece.
 

 
Etapa 8. Clique feito quando as credenciais atualizaram! aparece.
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Mapeamento da organização
 

Etapa 9. No painel da navegação, escolha o mapeamento da organização.
 

 
Nota: A página indicará então os locais que seu gerente de FindIT pode ver na rede em um
formato da tabela. As abas na parte superior da tabela igualmente mostram a informação
seguinte:
 

Un-traçado mostra o número de locais que são detectados pelo gerente de FindIT mas
não são traçados ainda a qualquer organização ou grupo de Kaseya.
Traçado mostra o número de locais que são traçados a uma organização ou a um grupo
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de Kaseya.
Ignorado mostra o número de locais que são detectados pelo gerente de FindIT mas
são ignorados apenas para a consideração futura do mapeamento a qualquer
organização ou grupo de Kaseya. Você pode mover o local de volta à aba Un-traçada
clicando Un-ignora.
Tudo mostra o número total de locais que são detectados pelo gerente de FindIT apesar
de seu estado do mapeamento.
 

Neste exemplo, somente um local ponta de prova tão local nomeada é indicado e etiquetado
quanto un-traçado.
 

 
Etapa 10. Clique o menu dropdown sob o org de Kaseya/grupo para escolher uma
organização ou um grupo apropriado. Isto permitiria que os dispositivos de rede fossem
filtrados e procurados pela organização ou pelo grupo, e as funções de Kaseya serão
associadas corretamente à organização correta.
 

 
Nota: Neste exemplo, o kserver é escolhido.
 
Etapa 11. Rolo à direita ver e configurar mais artigos nesta página. A informação seguinte é
indicada igualmente:
 

Nome de rede de Kaseya – Este é o nome de rede obtido do local da ponta de prova da
rede de FindIT anexado à gerente de rede de FindIT que Kaseya podia detectar.
Ponta de prova da rede de Kaseya – Este é um sistema na rede que tem um agente de
Kaseya que possa executar a descoberta de Kaseya.
Retorno da varredura – Isto especifica a frequência da varredura da rede segundo a
configuração da ponta de prova da rede de Kaseya. Se a ponta de prova da rede de
Kaseya não é configurada, não há nenhuma necessidade de configurar este ajuste.
Data da varredura – Isto especifica a data da varredura da rede baseada na
configuração da ponta de prova da rede de Kaseya. Se a ponta de prova da rede de
Kaseya não é configurada, não há nenhuma necessidade de configurar este ajuste.



 

Etapa 12. O rolo à direita e clica  o botão.
 
Você agora traçou com sucesso o local local de FindIT da ponta de prova à organização de
Kaseya do kserver.
 

 

Nota: Clicar no botão remove o local de FindIT da consideração do
mapeamento no futuro. O local será colocado então na aba ignorada.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco


	Mapeamento da organização em Cisco FindIT Kaseya de encaixe
	Introdução
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Pré-requisitos
	Mapeamento da organização
	Veja um vídeo relativo a este artigo…


