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Introdução

Este original descreve como configurar o alerta do cliente na ferramenta do monitoramento em
tempo real de Cisco (RTMT).

Contribuído por Sankalp Jain, coordenador TAC.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco Call Manager (CUCM)●

RTMT●

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada na versão 11.5 RTMT.

A informação neste documento foi criada dos dispositivos e dos aplicativos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos e aplicativos usados neste original começaram com
uma configuração esclarecida (PADRÃO). Se sua rede está viva, certifique-se de que você
compreende o impacto potencial de toda a ação.

Informações de Apoio

A seção central alerta em RTMT organiza os alertas sob abas diferentes tais como o sistema, a
Voz/vídeo, e o costume. Sob o sistema e a Voz/vídeo. os alertas PRE-configurados são



encontrados que não podem ser suprimidos mas podem ainda ser desabilitados ou alterado. A
aba da alfândega está vazia à revelia e o administrador pode configurar todo o alerta exigido
baseado nos contadores disponíveis sob a seção do desempenho do RTMT. 

Configurar

1. No RTMT, navegue ao sistema > ao desempenho > monitoramento de desempenho
aberto segundo as indicações da imagem.

2. Selecione o nó para que o alerta precisa de ser configurado segundo as indicações da imagem.



3. Selecione o dispositivo específico, valor-limite, o processo ou a característica para que o alerta
precisam de ser configurados e o expandem.

Clicar com o botão direito no contador específico e selecione a monitoração contrária ou o
exemplo contrário segundo o contador.

4. Selecione o exemplo da lista de exemplos do objeto.



5. O exemplo específico/o contrário será agora visíveis no painel de lado direito.

Clicar com o botão direito no exemplo e selecione alerta/propriedades ajustados.



5. Selecione a caixa de seleção do alerta da possibilidade, especifique a severidade e clique-a
então em seguida.

6: Especifique a frequência e a programação e clique-os então em seguida.



7: Permita o email alerta (se for necessário) e especifique o endereço email a fim receber alertas.

Feito uma vez clique sobre a salvaguarda.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Uma vez que o costume é configurado será visível sob o costume na central alerta em RTMT.



Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.
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