
Descoberta da rede e Gerenciamento através de
FindIT 

A utilidade da descoberta de FindIT está já não sob o desenvolvimento ativo. Em lugar de
veja o gerente/ponta de prova de FindIT para o mais atrasado.

Objetivo

A utilidade da descoberta da rede de Cisco FindIT permite que os usuários descubram
facilmente o Produtos da Cisco seleto conectado a uma rede. Isto permite usuários de
conectar rapidamente à interface do utilizador de um dispositivo, onde possam ver e
controlar suas configurações.

O objetivo deste original é explicar como instalar e usar Cisco FindIT para alcançar o
utilitário de configuração do Switches controlado série SG550XG e SG350XG.

Para  uma demonstração completa  do  comprimento  da  descoberta  da  rede e  do
Gerenciamento através de FindIT, veja por favor o vídeo abaixo:

Dispositivos aplicáveis

SG550XG●

SG350XG●

Software aplicável

FindIT●

Versão de software

v2.0.0.73 - SG550XG/SG350XG●

v2.02 - FindIT●
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Instalando FindIT

Para instalar FindIT, datilografe www.cisco.com em seu web browser e clique então o
apoio.  Em  seguida,  na  barra  da  busca  das  transferências,  busca  para  FindIT.
Certifique-se  transferir  a  versão  a  mais  atrasada  do  software  de  FindIT  que  é
compatível  com  seu  sistema  operacional.  Neste  curso,  nós  estamos  usando  o
software v2.0.2 para o sistema operacional  de Microsoft  Windows. Uma vez que
instalado, execute o arquivo de instalação de FindIT e siga as etapas no wizard de
instalação para instalar o software.

Nota:  Os  navegadores  abertos  da  Web  serão  fechados  durante  o  processo  de
instalação; seja certo salvar todo o trabalho.

Permitindo FindIT

Após ter instalado FindIT, permita a extensão de FindIT em seu web browser clicando
a opção de configuração apropriada do controle para seu web browser. Então, clique
FindIT para permitir  o sidebar.  Em seguida,  incorpore as credenciais do sistema
operacional.  Uma vez que você entra,  o  sidebar  aparecerá,  indicando uma lista
hierárquica atualmente dos dispositivos conectados em sua rede. Pairar sobre um
dispositivo com seu rato mostrará detalhes tais como seus número de modelo, MAC
address, e IP address.

Nota: Se os dispositivos em sua rede são configurados como uma pilha, FindIT pode
detectá-los. Paire sobre o switch mestre com seu rato para revelar o tipo de dispositivo
como do “o  do  da pilha do interruptor do   ", junto com o número de dispositivos na
pilha.

Utilitário de configuração de acesso da Web

Para alcançar o utilitário de configuração da Web dos switch empilhável SG550XG ou

https://www.cisco.com


SG350XG, incorpore o IP address correspondente do dispositivo no  s URL do web
browser'. Você pode igualmente usar FindIT para conectar a rapidamente e facilmente
ao GUI simplesmente fazendo duplo clique os dispositivos detectados em sua rede
dentro do sidebar. Após a conexão a um interruptor, você será alertado entrar com um
nome de usuário e senha. Uma vez que você registrou no interruptor,  você pode
controlar as configurações de switch. No lado esquerdo da página são as abas da
configuração básica. Aqui, você pode selecionar as abas e as subguias desejadas
para ver e controlar as características e os ajustes do dispositivo.

Conclusão

Cisco FindIT é uma maneira fácil para que os usuários descubram os dispositivos
Cisco  seletos  conectados a  sua  rede  e  alcancem rapidamente  suas  páginas  do
utilitário  de configuração da Web.  A página do utilitário  de configuração da Web
fornece uma interface gráfica configurando e controlar ajustes em dispositivos dentro
de um web browser integrado.
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