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Execute os relatórios executivos em Cisco
FindIT Kaseya de encaixe 

Objetivo
 

Os relatórios executivos são os relatórios diferentes que estão sendo gerados dos
dispositivos nas pontas de prova da rede de FindIT ligadas à gerente de rede de FindIT.
Executar estes relatórios é uma das duas etapas opcionais que você pode executar no fluxo
de processo da obtenção começado com a utilização do de encaixe.
 
Esta característica pode ser usada para ver um painel de nível elevado que indica um
sumário do status de dispositivo. A vista pode ser filtrada com base em organizações ou em
grupos de Kaseya. O relatório inclui as cartas e os gráficos do estado que representam os
dispositivos que estão conformes as circunstâncias específicas. Você pode clicar através
dos links ao remediate a circunstância, ou ver mais informação detalhada.
 
Ébastante útil conseguir a informação detalhada sobre dispositivos em uma rede ajudar a
identificar dispositivos com alertas, que necessidades de ser promovido, se alguns
alcançaram o fim do suporte, ou se alguns são fora da garantia. Os relatórios executivos
categorizam os dispositivos com base em seu status atual.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como executar vários relatórios executivos 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
  

Execute os relatórios executivos
 

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 bata-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. No painel da navegação, escolha Cisco > relatório >Executive principal.
 

 
Nesta página, a informação seguinte é indicada:
 
A contagem do dispositivo pelo local esta área indica os locais e o número de dispositivos
em cada local.
 
Os dispositivos 10 superiores com eventos críticos associaram esta área indicam a lista de
dispositivos 10 na rede que têm os eventos críticos detectados neles.
 
O dispositivo programado para o “fim da vida” esta área indica o número de dispositivos
Cisco na rede que têm sido programados já para cessam do apoio.
 
Os dispositivos “fora da garantia” esta área indicam o número de dispositivos na rede que
são qualificados já não para obter o apoio livre de Cisco.



Os dispositivos com o “crítico” alertam esta área indicam o número de dispositivos na rede
que têm alertas no nível crítico associado com eles.
 
As atualizações de firmware disponíveis esta área indicam o número de dispositivos na rede
que têm a atualização do novo firmware disponível.
 
FindIT relata que esta área indica os links que dirigem às páginas dos seguintes relatórios:
 
O sumário mostra os relatórios sumário da gerente de rede de FindIT que indica os locais,
dispositivos, tipo, modelo, atualização de firmware, firmware atual que estão sendo usados,
fim do estado da vida, e status de manutenção dos locais.
 
O fim da vida mostra o fim do relatório da vida da gerente de rede de FindIT que indica os
locais, ID de produto, dispositivos, tipo, firmware atual, datas, e assim por diante.
 
A manutenção mostra o relatório da manutenção do fim da gerente de rede de FindIT que
indica os locais, dispositivos, tipo, modelo, número de série, estado das datas final do
dispositivo, da cobertura e da garantia.
 

 
Resolução (opcional) do clique de etapa 4. sob os dispositivos programados para o " fim da
vida”, as atualizações de firmware disponíveis, e/ou os dispositivos com alertas “críticos” ao
remediate os detalhes da circunstância ou do clique sob dispositivos " fora da garantia” para
ver mais informação detalhada.
 



 
Etapa 5. Clique sobre o link de resumo sob relatórios de FindIT para gerar uns relatórios
sumário.
 

 
A página dirigi-lo-á então à página dos relatórios sumário da gerente de rede de FindIT.
 

 
Etapa 6. Clique sobre a extremidade do link da vida.
 



 
A página dirigi-lo-á então à extremidade da gerente de rede de FindIT da página do relatório
da vida.
 

 
Etapa 7. Clique sobre a página do link da manutenção.
 

 
A página dirigi-lo-á então à página do relatório da manutenção da gerente de rede de
FindIT.
 

 
Você agora executou com sucesso os relatórios executivos em Cisco FindIT Kaseya de
encaixe.
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