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Configurando o Plug and Play no Roteadores
RV160 e RV260 
Objetivo
 

O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar o apoio do Plug and Play (PnP)
e do PnP no Roteadores RV160 e RV260.
  

Introdução
 

A tomada de Cisco & o agente abertos do jogo (PnP) são um aplicativo de software para
dispositivos da empresa de pequeno porte de Cisco. Quando um dispositivo é posto sobre,
o processo de descoberta aberto do agente de PnP, que é encaixado no dispositivo, tenta
descobrir o endereço do server aberto de PnP. O agente aberto de PnP usa métodos como
o protocolo de configuração dinâmica host (DHCP), Domain Name System (DNS), e Cisco
nubla-se a descoberta do serviço para adquirir o endereço IP desejado do server aberto de
PnP. O processo de desenvolvimento simplificado de dispositivo da empresa de pequeno
porte de Cisco automatiza as tarefas operacionais relativas seguinte desenvolvimento:
 

Estabelecendo a conectividade de rede inicial para o dispositivo.
Entregando a configuração de dispositivo.
Entregando imagens de firmware.
 

O apoio de PnP foi introduzido no ambiente de empresa de pequeno porte com FindIT 1.1,
que atua como o server de PnP.
 
Alguns termos a ser familiares com a consideração de PnP e de FindIT:
 

Uma imagem é uma atualização de firmware para um dispositivo permitido PnP.
Uma configuração é um arquivo de configuração a ser transferido ao dispositivo. Os
arquivos de configuração contêm toda a informação que um dispositivo precisa de
participar em uma rede, tal como o gateway, os endereços IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT de dispositivos conhecidos, as configurações de segurança
etc.
Um dispositivo Unclaimed é um dispositivo que verifique no server de PnP mas não tem
uma imagem ou uma configuração atribuída a ele.
O abastecimento é o ato de dispositivos de fornecimento com imagens ou
configurações.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV160
RV260
  

Versão de software
 

1.0.00.15
 



Configuração de roteador de PnP
 

Os dispositivos devem primeiramente ser configurados “verificam dentro” com o server de
PnP a fim receber o abastecimento. Para configurar o roteador para verificar no gerente de
FindIT para apoiar PnP, execute as seguintes etapas.
 
Etapa 1. Entre à página de configuração da Web de seu roteador.
 

Etapa 2. Navegue à configuração de sistema > ao PnP.
 



Etapa 3. À revelia, PnP é permitido no roteador e o transporte de PnP é ajustado ao 
automóvel para descobrir automaticamente o server de PnP. Neste exemplo, a estática 
tinha sido selecionada como a opção do transporte de PnP.
 

Nota: Ao contrário do Switches, o Roteadores do RV160/RV260 Series apoia somente
comunicações cifradas seguras de PnP do protocolo hyper text transfer (HTTPS).
 
Etapa 4. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o nome de
domínio totalmente qualificado (FQDN) do gerente de FindIT e do número de porta se está
usando algo a não ser a porta 443. À revelia o roteador confiará alguns certificado já
confiado do Certificate Authority (CA).  Se desejado lhe pode escolher somente Certificados
de confiança de uma autoridade de certificação particular selecionando somente um
certificado CA raiz.
 
Neste exemplo,
 
IP/FQDN é FindIT.xxxx.net.
 
A porta é 443.
 



O certificado de CA é todo.
 

Etapa 5. O clique aplica-se.
 

 
Transferência de arquivo pela rede da imagem ou da
configuração
 

Obter ao ponto baixo, ou às nenhumas disposições do toque exige a configuração ou os
arquivos de imagem estar disponíveis ao dispositivo antes da colocação em movimento
sobre a primeira vez. Para transferir arquivos pela rede uma imagem ou uma configuração
ao gerente de FindIT para distribuir aos dispositivos de PnP, execute as seguintes etapas.
 
Etapa 1. Conecte à gerente de rede de FindIT e vá à rede apto para a utilização e escolha 
imagens ou configurações.
 
Neste exemplo, as imagens foram selecionadas.
 

Etapa 2. Clique sobre o ícone adicionar para adicionar um arquivo de imagem.
 

Etapa 3. Arraste e deixe cair o arquivo de firmware de um dobrador à janela de navegador e
escolha a transferência de arquivo pela rede.
 



Dispositivos de reivindicação
 

Uma vez que o firmware ou a configuração foram transferidos arquivos pela rede, você pode
reivindicar um dispositivo que verifique dentro. Reivindicar um dispositivo permite que um
server de FindIT distribua uma configuração ou uma imagem a esse dispositivo.
 
Etapa 1. Entre ao gerente de FindIT e navegue ao Plug and Play da rede > dispositivos
Unclaimed.
 

Etapa 2. Encontre o dispositivo sob dispositivos Unclaimed e selecione-o.
 

Etapa 3. Escolha a configuração ou a imagem que você quer aplicar e clicar a reivindicação
.  Neste exemplo, um arquivo de configuração foi selecionado. Isto moverá o dispositivo da
aba Unclaimed na aba reivindicada e a próxima vez que o dispositivo verifica no server ele
distribuirá a configuração.
 

 
Configurando PnP reoriente
 

Àrevelia, PnP é permitido no Roteadores RV160/RV260 e ajustado ao automóvel descobre
o server de PnP. Isto pode ocorrer de um servidor DHCP, da pergunta DNS, ou do
dispositivo de Cisco Web site da ajuda.
 
O automóvel de PnP reorienta permite que você use o Web site da ajuda do dispositivo de
Cisco (https://software.cisco.com) para permitir PnP permitiu dispositivos das redes
múltiplas de conectar automaticamente ao server desejado de PnP. Você poderá segurar
remotamente as configurações e as imagens de um grande número dispositivos.
 
Para configurar o automóvel de PnP reoriente, execute as seguintes etapas.
 
Etapa 1. Entre à utilidade da Web do roteador. Navegue ao sumário do sistema.

https://software.cisco.com


Etapa 2. Obtenha o número de série e o número de modelo (PID VID) do roteador da 
informação de sistema.
 

Etapa 3. Vá ao Web site central do software Cisco (https://software.cisco.com)
 
Etapa 4. Entre usando sua conta esperta de Cisco e navegue ao Plug and Play conectam.
 

Etapa 5. Navegue aos perfis do controlador para adicionar detalhes em relação ao server.
 

Etapa 6. Clique adicionam sobre o perfil….
 

https://software.cisco.com


Etapa 7. Selecione o tipo de controlador como o SERVER PNP e clique-o em seguida.
 

Etapa 8. Entre nos campos imperativos que inclui o nome de perfil, controlador principal 
(para incluir a URL) e transfira arquivos pela rede o certificado do secure sockets layer (o
SSL).
 

Um exemplo de um perfil do controlador deve aparecer como segue:
 



Etapa 9. Uma vez que o perfil é construído, você pode adicionar o dispositivo. Para fazer
isto navegue aos dispositivos e clique sobre dispositivos Add…
 

Etapa 10. Adicionar dispositivos usando a importação usando um arquivo CSV ou incorpore
a informação do dispositivo manualmente.
 
Nota: Se você tem um grande número dispositivos a adicionar, para usar a importação
usando uma opção do arquivo CSV.
 
Neste exemplo, incorpore a informação do dispositivo é escolhido manualmente.
 
Clique em Next.
 

Etapa 11. Clique identificam sobre o dispositivo…
 



Etapa 12. Incorpore o número de série, o PID baixo, a informação do perfil do controlador e
a descrição.
 
Click Save.
 

Etapa 13. Reveja os ajustes e o clique submete-se.
 

Etapa 14. Uma tela do resultado aparecerá sobre a adição bem-sucedida do dispositivo.
Clique em Concluído.
 



Etapa 15. Shortly after o roteador verificará dentro ao server. Periodicamente o roteador
conectará dentro ao server após a repartição. A reorientação não é exigida assim. Isto
tomará alguns minutos.
 

Quando o roteador contacta o server, você verá a seguinte tela.
 

Você obterá a seguinte tela uma vez que a reorientação é bem sucedida.
 

 
Etapa 16. Para ver se o dispositivo verificou dentro ao gerente de FindIT, vá ao gerente de
FindIT. Navegue ao Plug and Play da rede > dispositivos Unclaimed.
 



Etapa 17. Veja que o dispositivo tinha verificado dentro ao gerente de FindIT. Você pode
então controlar as configurações ou as imagens para o RV160 ou o RV260.
 

 
Conclusão
 

Você deve agora com sucesso ter configurado PnP no Roteadores RV160/RV260.
 
Para configurar PnP no Roteadores do RV34x Series, clique aqui.
 
Para obter mais informações sobre do Gerenciamento de redes de FindIT, clique aqui.
 
Se você quer aprender mais sobre FindIT e rede PnP, clique aqui.
 
Para mais informações sobre de como pedir uma conta esperta, clique aqui.
 
Para aprender mais sobre registrar a gerente de rede de FindIT à conta esperta de Cisco,
clique aqui.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring-Plug-and-Play-in-RV34x-series-routers.html
/content/en/us/products/cloud-systems-management/findit-network-management/index.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5849-save-time-findit-network-pnp.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5656-register-findit-network-manager-to-cisco-smart-account.html
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