
Cisco explica ajustes em dispositivos da
segurança integrada do ISA500 Series 

Objetivo
 

Um administrador pode usar Cisco explica para transferir o firmware diretamente da site de
suporte de Cisco e para verificá-lo para ver se há atualizações de assinatura do server da
assinatura de Cisco. A conta de Cisco ajuda um administrador a manter uma rede
actualizada. 
 
Este original explica como adicionar Cisco explica ajustes.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Cisco explica ajustes
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series, e escolha o Gerenciamento
de dispositivos > os Serviços da Cisco & a conta do apoio > do cisco.com do menu de
navegação à esquerda. A página dos ajustes da conta de Cisco.com abre:
 

 
Etapa 2. No campo de nome de usuário, incorpore o username para a conta de Cisco.
 



 
Etapa 3. No campo de senha, incorpore a senha que você quer usar para a conta de Cisco.
 
Etapa 4. No campo de senha da confirmação, reenter a senha para verificar a senha
incorporada em etapa 3.
 

 
As credenciais que você incorporou serão verificadas com o servidor Cisco e um mensagem
de status será indicado se a operação era bem sucedida ou não.
 



 
Nota: Para verificar se as credenciais estão validadas, escolha o estado > o painel a ir à
página do painel. Se o server não pode verificar as credenciais, a mensagem necessária
validação estará mostrada ainda na página do painel. Verifique e confirme o nome de
usuário e senha incorporado e revisite etapas 1-6.
 
O clique (opcional) de etapa 5. a relação cria uma conta do cisco.com para criar uma conta
nova de Cisco. Você pode precisar de ter sua informação do demográfico, da compra e de
modelo do dispositivo com você para a criação de conta.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para aplicar mudanças.
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