
Crie a regra para ajustar níveis alertas 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 dos alertas na utilidade com base na Web de encaixe de Cisco FindIT Kaseya
permite que você crie as regras que usam eventos de FindIT como um disparador para
gerar alertas padrão de Kaseya.
 

 
Nesta encenação, uma regra será criada para mandar um mensagem de advertência para
todos os eventos que ocorram em todos os locais e dispositivos de FindIT para informar o
usuário e para tomar como necessário ações.
  

Objetivo
 

Este artigo aponta mostrar como criar uma regra para ajustar níveis alertas em Cisco FindIT
Kaseya de encaixe.
  

Dispositivos aplicáveis
 



●

●

●

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

Versão de software
 

1.1
  

Crie a regra para ajustar níveis alertas
 

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 > os alertas no painel da navegação.
 



 
Etapa 4. Sob alertas de FindIT, clique sobre o botão novo da regra da criação.
 

 
A página da regra da criação publicar-se-á então.
 
Etapa 5. No campo de nome, dê entrada com o nome que você quer para a regra.
 

 
Nota: Neste exemplo, o nível de advertência é incorporado.
 
Etapa 6. No campo de descrição, incorpore uma descrição para a regra.
 

 
Nota: Neste exemplo, o aviso ou é incorporado mais altamente.
 
Etapa 7. Clique sobre o menu suspenso do tipo de evento no para que a área de eventos
escolha o tipo de evento para que a regra aplique-se.
 



 
Nota: Neste exemplo, tudo é escolhido. Isto significa que o alerta de advertência estará
mandado sempre que um evento ocorre, apesar de seu tipo.
 
Etapa 8. Clique o menu suspenso da severidade do evento para escolher a severidade.
 

 
Nota: Neste exemplo, advertir é escolhida.
 
Verificação (opcional) de etapa 9. a caixa de verificação mais alta incluir se você quer a
regra se aplicar igualmente quando os eventos ocorrerem que têm a severidade mais
elevada do que essa você se ajustado.
 

 
Etapa 10. Clique sobre o menu suspenso do dispositivo na área de harmonização dos
dispositivos para escolher os dispositivos de FindIT onde a regra se aplicará.
 



 
Nota: Neste exemplo, tudo é escolhido.
 
Etapa 11. Clique sobre o menu suspenso do local para escolher o local de FindIT onde você
deseja a regra se aplicar.
 

 
Nota: Neste exemplo, tudo é escolhido.
 
Etapa 12.Click no menu suspenso do tipo de dispositivo para filtrar os dispositivos de FindIT
onde você deseja a regra se aplicar segundo seu tipo. Neste exemplo, tudo é escolhido.
 

 
Nota: A seção da ação do aumento é fora do limite do espaço enquanto os artigos
correlacionam às funções fora do de encaixe, assim, em Kaseya VSA próprio.
 



Etapa 13. Clique sobre o botão. Quando os ajustes salvar, a tabela que
mostra recentemente a regra configurada será agora visível na página dos alertas de
FindIT.
 

 
Você agora criou com sucesso uma regra para ajustar os níveis alertas em Cisco FindIT
Kaseya de encaixe.
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