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Introdução

Este documento descreve como configurar espaços de Cisco DNA com Cisco conectou a
experiência móvel (CMX) em-Prem.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Acesso do comando line interface(cli) ou da interface gráfica de usuário (GUI) aos
controladores do Sem fio de AireOS

●

Espaços de Cisco DNA●

Cisco CMX●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Versão 8.8.120.0 do controlador do Wireless LAN 5520 (WLC)●

Cisco CMX 10.6.1-47●

Configurar

Diagrama de Rede



Configurações

Para conectar CMX aos espaços de Cisco DNA, CMX devem poder alcançar espaços de Cisco
DNA nublam-se sobre o HTTPS.

Instalação de partida do proxy 

Esta configuração é exigida se CMX são atrás de um proxy. 

Etapa 1. Conecte ao CMX CLI e execute os comandos seguintes:

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxos sysproxy http_proxy http://<proxy-server-address>:80/ 

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxos sysproxy https_proxy https://<proxy-server-address>:443/ 

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxos sysproxy no_proxy 127.0.0.1,localhost

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxctl stop -a

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxctl agent start

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxctl start

Gerencia o token em espaços de Cisco DNA

Etapa 1. Gerencia o token em espaços DNA. 

Entre aos espaços de Cisco DNA e navegue para setup > > Add wireless da instalação novo



Etapa 2. Selecione Cisco AireOS/Catayst:

Etapa 3. Escolha através de CMX em-Prem, a seguir selecione a versão de CMX. 

Etapa 4. Clique personalizam sobre a instalação



Etapa 5. Clique criam sobre o token novo.

Etapa 6. Incorpore o nome e a descrição para o token e clique a salvaguarda.

Passo 7. “Personalize na página nova da instalação”, sob a seção configuram o token em CMX,
clicam sobre tokens da vista. Paira o rato no simbólico recentemente criado e clica sobre o ícone
chave:

Etapa 8. Incorpore suas credenciais dos espaços de Cisco DNA para ver e copiar o token que
aparece na seguinte tela. 

Configurar o token em CMX



Etapa 1. Entre a Cisco CMX, navegue para controlar > nuvem Apps. Clique sobre Enable, cole o
token e clique a salvaguarda.

Adicionar CMX aos espaços de Cisco DNA da hierarquia do lugar

Etapa 1. Navegue para setup > redes Wireless em espaços DNA e para clicar sobre Add CMX:

Etapa 2. Escolha o lugar onde você quer importar CMX e o clicar em seguida. Se isto é a primeira
vez você está importando um CMX, você pode ver o local padrão isto é seu nome da conta dos
espaços de Cisco DNA.



Nota: Os espaços de Cisco DNA não permitirão que você adicione dois Nós CMX com o
mesmo Access point.

Etapa 3. Configurar o nome do indicador, e selecione o terreno, a construção e os assoalhos de
que você quer adicionar CMX à hierarquia do lugar. Então, clique sobre a importação.

Os espaços de Cisco DNA organizam a hierarquia do lugar baseada nos locais selecionados e
inclui os AP associados a cada local. 

Etapa 4. Configurar o por-terreno/construção/assoalho do fuso horário baseado no lugar.
Navegue à hierarquia do lugar em espaços de Cisco DNA. Paira o rato no terreno, na construção
ou no assoalho exigidos, e clica sobre a informação de localização. Incorpore os valores e
clique a atualização.

Nota: O fuso horário definido afeta as regras e os relatórios dos espaços de Cisco DNA. 

Verificar

Para confirmar que o proxy de partida está configurado em CMX execute este comando:



[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxos sysproxy show

Para confirmar que CMX se estão comunicando com os espaços de Cisco DNA navegue para
controlar > nuvem Apps em CMX e para ver as estatísticas da notificação northbound:

Para confirmar que a hierarquia do lugar está configurada enquanto está em CMX, navegue à
hierarquia do lugar em espaços DNA e clique sobre o nome CMX:

Troubleshooting

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