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Distribuição automatizada de software para
dispositivos empresariais da Cisco  

O serviço Cisco Automated Software Distribution fornece informações de software e
URLs de download para ajudá-lo a atualizar seu dispositivo/aplicativo para a versão
mais recente.
  

Descrição do problema
  

Em 1º de março de 2022, o serviço Cisco Automated Software Distribution (ASD) será
atualizado da versão 3.0 para a versão 4.0. Como resultado, os produtos selecionados
no portfólio Cisco Business não poderão mais descobrir e aplicar automaticamente
atualizações de firmware do cisco.com.
 
Os produtos afetados incluem:
 

RV260/RV160 series - Todas as versões de firmware
RV34x series - Todas as versões de firmware
Pontos de acesso Cisco Business Wireless (CBW) - Firmware versões 10.6.1.0 e
anteriores
Cisco Business Dashboard (CBD) 2.3.x / FindIT Network Manager 2.1.x e mais antigo
CB Mobile App 1.1 e versões anteriores
Aplicativo sem fio CB
 

 
Solução
 
Roteadores RV
  

Para os roteadores das séries RV260, RV160 e RV34x, a atualização pode ser feita
baixando manualmente o firmware da página da Web Cisco Software Download e
aplicando-se ao dispositivo usando a interface de usuário da Web. Consulte Como
baixar e atualizar o firmware em qualquer dispositivo para obter mais informações.
 

CBW
  

Se você tiver problemas para executar uma atualização automática de firmware em
seu equipamento  CBW, basta  seguir  as  etapas para  fazer  o  download e  aplicar
manualmente o  firmware mais  recente aos pontos de acesso CBW na rede.  Em
seguida, você pode definir as atualizações subsequentes como automáticas! Leia o
artigo Update Software of a Cisco Business Wireless Access Point para obter mais
detalhes.
 

CBD
 

https://software.cisco.com/download/home
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/General/Beginner_How_to_Download_Upgrade_firmware.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/General/Beginner_How_to_Download_Upgrade_firmware.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/2063-Upgrade-software-of-CBW-access-point.html


Atualize seu CBD para a versão 2.4.0 ou posterior. O artigo Upgrade Firmware for
Cisco Business Dashboard ajudará você nas etapas.
 

Aplicativo móvel CB
  

Atualize o aplicativo para a versão 1.2 no repositório de aplicativos.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/Cisco-Business-Dashboard/kmgmt-2984-cbd-update-firmware.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/Cisco-Business-Dashboard/kmgmt-2984-cbd-update-firmware.html
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