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Notas de versão da Solução de
Implantação de Sistemas Quest®
KACE® 7.0
Esse documento de notas de versão fornece informações sobre a versão 7.0 da Solução de implantação de
sistemas Quest KACE (SDA).

Sobre esta versão
A Solução de Implantação de Sistemas KACE (SDA) oferece uma solução centralizada na rede para captura e
implantação de imagens. O SDA KACE oferece uma solução perfeita de geração de imagens entre plataformas a
partir de um único Console do administrador, permitindo o provisionamento de plataformas Microsoft® Windows®
e Apple® OS X®. Você pode implantar os arquivos de configuração, perfis de usuário e aplicativos como uma
imagem em um único dispositivo ou em diversos dispositivos simultaneamente.
O SDA KACE oferece as ferramentas necessárias para automatizar implantações em ambientes de hardware
homogêneos e heterogêneos e fornece confiabilidade de implantações de imagem em grande escala com
funcionalidades de mecanismo de tarefa e multitransmissão. O driver feed integrado automaticamente faz o
download de modelos de driver da Dell, e o recurso Gerenciamento de pacotes permite carregar pacotes de
drivers de terceiros. Também é possível integrar o SDA KACE a KACE Systems Management Appliance (SMA)
para gerar imagem do inventário do KACE SMA. O SDA KACE está disponível como uma solução virtual.
O KACE SDA versão 7.0 representa um grande lançamento, com novos recursos, aprimoramentos e correções
de problemas.

Novos recursos e aprimoramentos
Os seguintes novos recursos e aprimoramentos estão inclusos nesta versão:
Novos recursos e aprimoramentos
Recursos

ID do problema

A solução agora é compatível com instalações com script Linux para CentOS 6/7.

ESMEA-5212

Blocos de texto informativos adicionados a páginas de produtos, onde necessário.

ESMEA-5103

A mensagem de alerta Manutenção expirada foi atualizada com mais informações e
com um link para uma página de detalhes adicionais.

ESMEA-5071

Senha do Samba Share no arquivo STARTNET.cmd foi atualizada.

ESMEA-5058

Notas de versão da Solução de implantação de sistemas KACE 7.0
Novos recursos e aprimoramentos

3

Recursos

ID do problema

Foi adicionada uma caixa de seleção para calcular o número de reinicializações
necessárias para imagens preparadas com Sysprep; esse número se tornou a
contagem de Login automático.

ESMEA-4950

Várias atualizações e ferramentas agora estão disponíveis apenas para clientes que
têm manutenção ativa.

ESMEA-4947

Foi adicionado Texto à página do Media Manager (Gerenciador de mídia) do Mac OS ESMEA-4913
X para indicar as versões do SO suportadas.
O Windows Server 2019 foi adicionado à lista de metadados de Mídia de origem do
SO.

ESMEA-4911

A solução agora é compatível com instalações com script Linux para Ubuntu 16/18.

ESMEA-4907

A solução agora é compatível com instalações com script Linux para Red Hat 6/7.

ESMEA-4906

Foi adicionada uma coluna de versão do driver à página da lista Driver feed.

ESMEA-4876

Dados ou recursos recém-coletados foram adicionados ao Relatório de visão geral
de progresso.

ESMEA-4875

Os botões Salvar, Cancelar e outros agora flutuam na parte inferior da página.

ESMEA-4874

A solução restringe as atualizações de .kbin para licenças de manutenção
expiradas.

ESMEA-4873

Uma barra de progresso agora está integrada à página KBE (Ambiente de
inicialização do KACE) para captura e implantação de imagem.

ESMEA-4868

O Windows Media Manager foi reescrito em .NET e agora inclui a funcionalidade do
Manipulador do KBE.

ESMEA-4862

Criptografia de disco foi adicionada à solução recém-criada.

ESMEA-4833

A solução não usa mais sha1 para criptografia de senha.

ESMEA-4832

O registro de carregamento do KBE agora localiza o arquivo config
automaticamente.

ESMEA-4811

O registro de Migração de dados agora aparece no Console do administrador.

ESMEA-4766

A coluna Adicionar endereço MAC foi adicionada à página Inventário de dispositivos.

ESMEA-4755

O FreeBSD foi atualizado de 11.1 para 12.0.

ESMEA-4743

O script de definição de contagem de login automático foi adicionado como uma
tarefa padrão de nível médio.

ESMEA-4707

O bate-papo da solução solicita tópicos e pesquisa soluções na biblioteca da Base
de conhecimento antes de iniciar uma sessão de bate-papo.

ESMEA-4706
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Recursos

ID do problema
ESMEA-4456

Um link direto para carregar pacotes para importação foi adicionado à página
Gerenciamento de pacotes.

ESMEA-4696

Um sinalizador foi adicionado aos modelos de verificação de USMT.

ESMEA-4681

Várias melhorias foram adicionadas à área do Plano de instalação.

ESMEA-3552

Links de Carregar inventário de hardware foram removidos das páginas do KBE.

ESMEA-664

Cada driver ganhou seção própria no gráfico Uso do disco.

ESMEA-634

A solução permite importar e substituir arquivos .wim como imagens.

ESMEA-95

Problemas resolvidos
O seguinte problema foi resolvido nesta versão.
Problemas resolvidos
Problema resolvido

ID do problema
ESMEA-4374

IMPORTANTE: O suporte para o protocolo Pragmatic General Multicast
(PGM) foi removido do produto.
Solução alternativa: O protocolo multicast padrão é NACK-Oriented Reliable
Multicast (NORM) e é a única opção. Se o PGM tiver sido previamente selecionado
como o protocolo padrão para ações de inicialização existentes, essa configuração
mudará automaticamente para NORM durante a atualização.
NOTA: A taxa de transmissão máxima pode ser aumentada de acordo com o
ambiente ou condições de rede, então o protocolo NORM mais confiável pode
ser usado em uma taxa maior.

Problemas resolvidos
Veja a seguir uma lista dos problemas resolvidos nessa versão.
Problemas resolvidos
Problema resolvido

ID do problema

O Assistente de migração gera erros se a Origem decodificada ou a Chave de
migração de destino não encontrarem resultados em caracteres de nova linha.

K2-7304

A barra de progresso mostrou uma letra de unidade errada quando a captura foi feita
em uma segunda unidade devido a problemas de espaço.

K2-7303
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Problema resolvido

ID do problema

O log de captura baixado não teve quebras de linha.

K2-7302

A entrada do banco de dados APPLY_MAINTENANCE_STATUS não é mais migrada.

K2-7289

A manutenção do 6.1 foi definida como inativa quando a solução não conseguiu
atingir o serviço.

K2-7288

A manutenção do 7.0 foi definida como inativa quando a solução não conseguiu
atingir o serviço.

K2-7286

O VNC não mostrou a janela do Prompt de comando em um KBE de 64 bits.

K2-7282

Carregar um arquivo com mais de 2 GB do compartilhamento clientdrop mostrou
tamanhos de arquivo incorretos.

K2-7280

A migração foi cancelada quando o SSH não foi inicialmente ativado na solução
de destino, o que deixou o BACKUP_IN_PROGRESS definido como yes e gerou
chamadas de Suporte.

K2-7276

Houver falha de inicialização através do PXE (Preboot Execution Environment Ambiente de pré-execução) em alguns dispositivos, com o seguinte erro: Status:
0xc0000017.

K2-7270

A migração não foi iniciada quando o login do root por SSH estava desativado no
dispositivo de destino.

K2-7241

O conteúdo do sistema de arquivos foi exibido na página de Ferramentas de solução
de problemas de suporte.

K2-7238

A migração travou quando um nome de host foi usado em vez de um endereço IP e
um registro DNS A estava ausente.

K2-7219

A tabela de informações detalhadas de instalação com script na página do Relatório
de visão geral do progresso da SDA exibiu detalhes incorretos de reinicialização
necessários.

K2-7216

Foi relatado escape inadequado do campo de nome de host durante a criação de
perfis de usuário.

K2-7214

Foi observado XSS (Execução de scripts entre sites) de DOM (Document Object
Model) no campo Nome de usuário durante a criação de perfis de usuário.

K2-7213

Após a migração de dados para o armazenamento externo, a mensagem Dados
copiados com êxito para o armazenamento interno foi exibida nos logs.

K2-7212

A senha do Samba Share foi definida como a senha administrativa padrão após a
migração na caixa de destino ou de alvo.

K2-7193

Foi relatado XSS baseado em DOM nas configurações de Detecção de força bruta.

K2-7190

O XSS foi armazenado no campo Cadeia de comunidade SNMP.

K2-7189
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Problema resolvido

ID do problema

Os nomes de tarefas ficaram distorcidos em cadeias de vários bytes no KBE.

K2-7164

Ao carregar um pacote com mais de 1,5 GB usando o link Carregar pacotes da
página Gerenciamento de pacotes, nenhum erro foi exibido.

K2-7162

A contagem na página da lista Imagem do sistema estava incorreta.

K2-7160

Os usuários não puderam excluir o KBE quando a criação falhou e o upload exibiu
zero bytes.

K2-7159

Certos tipos de tarefas fizeram com que as telas fossem exibidas na frente da página K2-7158
do KBE.
Se o SSL foi ativado quando o assistente de migração estava sendo executado, a
vinculação não habilitou SSL.

K2-7145

Foi relatada uma vulnerabilidade de XSS baseada em caminho.

K2-7140

Na solução e no RSA (Appliance de localidade remota), a mensagem de erro de
Detecção de força bruta estava incorreta, e a contagem de tentativas e a duração da
falha indicadas estavam erradas.

K2-7139

Na solução e no RSA, os perfis de usuário capturados desapareceram ao aplicar
zoom na página da lista Perfis de usuário.

K2-7138

Uma "implantação automatizada" para uma Imagem do sistema ou para uma
Instalação com script não incluiu o endereço MAC do nó na entrada Implantação
automatizada em andamento, e o progresso da implantação não foi atualizado.

K2-7137

As tarefas disponíveis em um plano de instalação não foram classificadas
automaticamente em ordem alfabética.

K2-7136

A implantação autônoma da imagem K e da imagem WIM não exibiu o progresso (ou K2-7135
a porcentagem, no prompt de comando) como esperado.
Um problema de ordenação foi relatado nas tarefas do Plano de instalação.

K2-7134

Clicar no botão Cancelar durante um processo de implantação mostrou
continuamente a barra de progresso até o sistema ser reiniciado.

K2-7133

CVE-1999-0517. A cadeia de comunidade SNMP padrão é alterada nesta versão.

K2-7132

Na página da lista Imagens do sistema do RSA, foi possível selecionar e excluir uma
imagem SDA, resultando em uma página de erro.

K2-7131

Foi exibido texto sobre a imagem durante a captura de perfis de usuário online.

K2-7128

As etiquetas estavam truncadas na página da lista Inventário de dispositivos.

K2-7127

A mensagem que aparece depois de tentar desligar o aparelho estava idêntica à
mensagem de reinicialização.

K2-7125
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Problema resolvido

ID do problema

Com a verificação offline e os perfis implantados de usuário anexados à imagem,
a tabela Perfis de usuário disponíveis no servidor ficou vazia se nenhum perfil de
usuário estava disponível para implantação.

K2-7118

Para verificações de perfil de usuário offline, o título da coluna na tabela Perfis de
usuário disponíveis neste dispositivo estava confuso.

K2-7117

Os endereços IP e MAC exibidos nos relatórios de implantação podem causar
confusão.

K2-7088

A solução não seguiu os padrões de autenticação de e-mail ao enviar e-mails.

K2-7087

Uma exceção não tratada foi relatada: erro mysqli: [1048:
Coluna 'IM_DEPLOYMENT_LOG_ID' não pode estar vazia] em
EXECUTE("inserir em IM_DEPLOY...

K2-7076

Erro relatado: KLinkManager::UnsealData(): openssl_open falhou.

K2-7075

A tradução alemã de uma mensagem de aviso estava confusa.

K2-7073

FreeBSD: Foi detectado esgotamento de recursos na remontagem do TCP. Para
obter mais detalhes, acesse https://www.freebsd.org/security/advisories/FreeBSDSA-18:08.tcp.asc.

K2-7051

Busca de cadeia de texto com duas ou mais palavras não funcionou na página
Importar instalação gerenciada.

K2-7050

Carregamentos de tarefas de aplicativos grandes usando o compartilhamento
clientdrop podem resultar em uma página 504 Tempo limite do gateway.

K2-7028

Quando foi selecionado Opções de imagem na página Configurações gerais, a
opção Implantar diretamente do servidor não foi selecionada por padrão para
imagens importadas na solução ou no RSA.

K2-7025

FreeBSD: Foi detectada Divulgação de informações da restauração do estado
da FPU Lazy. Para obter mais detalhes, acesse https://www.freebsd.org/security/
advisories/FreeBSD-SA-18:07.lazyfpu.asc.

K2-7018

O nome da página de login do RSA estava muito longo.

K2-6988

Segurança: Durante a edição de imagens do sistema, quando se clicava em Procurar K2-6974
arquivos, o nome do diretório chamava uma página que não verificava a entrada.
Em alguns ambientes, o KBE não remapeou os compartilhamentos até a solução ou
o Samba serem reiniciados.

K2-6844

A criação do Ambiente do NetBoot falhou em algumas ocorrências.

K2-6494

O gráfico Munin de Categoria de disco na solução 13G não foi atualizado após a
migração para armazenamento expansível.

K2-5893
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Problema resolvido

ID do problema

A chamada de serviço da Web retornou a senha do Samba.

K2-5822

Os termos de referência no Guia do administrador estavam inconsistentes com o
Console do administrador.

K2-5574

Foi relatada sobreposição de cadeias na página Inventário de dispositivos ao definir
a visibilidade da coluna.

K2-5203

As entradas do Inventário de verificação de rede não funcionaram como pretendido
quando os sistemas presentes e excluídos anteriormente foram reimportados.

K2-4572

O diretório drivers_postinstall apareceu em azul, indicando que precisava ser
sincronizado nas dependências do RSA.

K2-4489

O Media Manager (Gerenciador de mídia) relatou uma mensagem incorreta ao tentar K2-3290
carregar a mídia no RSA.
Login único (SSO): Quando se mudava de um servidor KACE SDA para um servidor
KACE RSA ou KACE SMA (Solução de gerenciamento de sistemas) por SSO, a
lista suspensa no Console do administrador de destino mostrava todas as soluções
vinculadas.

K2-3241

Problemas conhecidos
Veja a seguir uma lista de problemas, incluindo aqueles atribuídos a produtos de terceiros cuja existência era
conhecida na época do lançamento.
Problemas gerais conhecidos
Problema conhecido

ID do problema

Ao executar uma instalação de script do Windows 7.x em um sistema configurado
com um NVMe (memória não volátil expressa) que usa o barramento de PCIe
(Peripheral Component Interconnect Express), ocorre o seguinte erro:

Microsoft

O Windows precisa do driver para dispositivo [Controlador NVM
Express padrão]
Esse problema não tem relação com o KACE SDA e, portanto, suporte não é
fornecido.

Solução alternativa: A seguinte solução alternativa está disponível como está,
sem suporte. Para obter mais informações, leia o seguinte artigo da base de
conhecimento:
https://support.quest.com/kace-systems-deployment-appliance/kb/185551
A barra invertida faz com que as anotações não sejam salvas na seção Tarefas de
pré-, meio ou pós-instalação.

K2-7285

É gerado um erro ao excluir nós no Console do administrador.

K2-7277

Quando a autenticação PXE está ativada, a opção Memdisk é ignorada.

K2-7269
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Problema conhecido

ID do problema

A Implantação personalizada não exibe os Perfis de usuário para implantação.

K2-7266

A página Detalhes da localidade remota demora muito até o tempo limite se o RSA
não estiver disponível.

K2-7246

A instalação gerenciada grande (MI) não é importada como uma tarefa de pósinstalação.

K2-7245

São relatados problemas de manipulação de certificado intermediário de SSL.

K2-7126

O Klonewin trava devido a um problema de instabilidade de rede durante a fase de
cópia de arquivos.

K2-7124

Ao atingir o limite de licença, a tradução alemã é confusa. Ela deveria afirmar
claramente que o limite de 100 dispositivos foi atingido.

K2-7073

A busca com duas ou mais palavras não funciona na página Importar instalação
gerenciada.

K2-7050

Carregamentos de tarefas de aplicativo grandes usando o compartilhamento
clientdrop podem resultar em uma página 504 Tempo limite do gateway.

K2-7028

Quando é selecionado Opções de imagem na página Configurações gerais, a caixa
de seleção Implantar diretamente do servidor não é selecionada por padrão para
imagens importadas na solução e no RSA.

K2-7025

Depois de importar uma instalação gerenciada (MI) criada para sistemas
operacionais na Solução de gerenciamento de sistemas KACE (SMA), o Ambiente
de tempo de execução é exibido como Windows no servidor KACE SDA.

K2-7000

Após a importação de uma MI criada com a caixa de seleção de sistema operacional
Todos selecionada na Solução de gerenciamento de sistemas KACE (SMA), o
Ambiente de tempo de execução é exibido como Windows no servidor KACE SDA.

K2-7000

Os gráficos Munin do KACE SDA não podem ser ampliados.

K2-6994

O aviso ao usuário não é exibido para importações ou exportações duplicadas.

K2-6972

O aviso ao usuário não é exibido para importação ou exportações duplicadas.

K2-6972

Ao importar os mesmos pacotes, entradas duplicadas são criadas na solução.

K2-6964

Quando as tarefas são salvas, elas não são redirecionadas de volta para as páginas
de lista.

K2-6943

A Verificação online da USMT e a Transferência de pacote off-board falham se o
SMB v.1 estiver desativado no destino.

K2-6775

Solução alternativa: Use a ferramenta USMT Advisor, disponível para download no
Portal de suporte ou na página Visão geral da biblioteca. Essa ferramenta resolve
problemas comuns encontrados durante esse processo.
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Problema conhecido

ID do problema

A Verificação online da USMT e a Transferência de pacote off-board falham se o
SMB v.1 estiver desativado no destino.

K2-6775

Máquinas virtuais de VMware com várias vCPUs (unidades de processamento
central) não podem executar inicialização PXE para um iPXE legado.

K2-6769

Para obter mais informações, leia o seguinte artigo da base de conhecimento: https://
support.quest.com/kace-systems-deployment-appliance/kb/232911
Implantações automatizadas são criadas sem inserir o endereço MAC.

K2-6762

A criação de uma chave USB para uma imagem do sistema não atualiza a
mensagem de status.

K2-6742

Quando o igb1 é desativado em um servidor 12G e o lagg é ativado, o Console do
administrador não fica acessível.

K2-6726

Quando o RSA e o SDA KACE estão vinculados, nenhuma mensagem de erro é
mostrada ao se gerar novamente a chave de vinculação no RSA.

K2-6724

Ao migrar para o armazenamento externo com o Microsoft Internet Explorer 11, as
páginas não são automaticamente redirecionadas, conforme esperado.

K2-6723

Ao criar uma nova Tarefa de pós-instalação, uma mensagem de êxito não é exibida
na página de lista Tarefas de pós-instalação.

K2-6720

Depois de clicar em Nova ação de inicialização para um NetBoot em Mac OS na
página Detalhe do ambiente de inicialização, o campo Implantação não é definido,
como esperado, na página Detalhe automatizado que é exibida.

K2-6665

Alguns modelos travam durante o estágio de inicialização dos dispositivos e não são
capazes de obter o menu KBE ao inicializar a UEFI PXE.

K2-6552

NOTA: Esse é um problema conhecido relacionado à versão da BIOS do
fabricante. Fazer atualização ou downgrade da versão da BIOs pode resolver
o problema.
O hardware do 13G não usa a etiqueta de serviço como o número de série.

K2-6508

Quando o RSA está usando armazenamento offboard, as máquinas clientes Mac não K2-6502
são capazes de inicializar em NetBoot a partir do RSA.
Um dispositivo cliente Mac OS não consegue inicializar no NetBoot a partir de um
RSA, quando o RSA está no armazenamento de dados externo.

K2-6502

O KACE SDA não pode inicializar para iPXE (para UEFI) em uma máquina virtual
(VM) criada no ESXi 5.x com o NIC de configuração do adaptador de rede definido
para E1000E.

K2-6496

Solução alternativa: Configure o NIC de configuração do adaptador de rede da VM
para E1000.
O caminho dos drivers na página Driver Feed nem sempre é exclusivo, o que causa
problemas para os widgets do Driver Feed.

K2-6495
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Problema conhecido

ID do problema

Uma tela de login do NetBoot é exibida na máquina do cliente ao implantar um Mac
OS X 10.11, ASR (Recuperação Automatizada do Sistema da Apple)/K-image e a
ação de inicialização é definida.

K2-6479

Solução alternativa: Recomendamos aos usuários aguardar até que o ambiente
netboot conclua as etapas de pré-processamento para Mac OS X 10.11, o que
ocorre quando a tela de login exibe a caixa de senha e IP do KACE SDA na parte
inferior da tela. Além disso, o andamento da implantação pode ser observado no
console do administrador do KACE SDA.
Se for feita uma tentativa de login antes da conclusão dos processos, em seguida, o
utilitário de imagens do KACE SDA não será exibido no dock e o usuário precisará
reiniciar o ambiente NetBoot.
A tela de login do NetBoot é exibida quando uma implantação de imagem do Mac é
definida usando a ação de inicialização com o NetBoot 10.11.

K2-6479

A configuração do servidor para assinatura SMB está desativada.

K2-6409

Na página Configurações do Driver Feed da Dell, o campo Última atualização não
muda quando o arquivo drvstr.cfg é atualizado e baixado.

K2-6094

Os status RAID Degradado e Reconstruindo não são exibidos no console do servidor K2-6062
do 13G.
O dispositivo Mac OS não consegue realizar o NetBoot após a migração reversa de
armazenamento expansível no RSA.

K2-5910

A página Appliance Performance (Desempenho do dispositivo) não exibe o uso do
disco para armazenamento externo.

K2-5893

A página Progresso da implantação automatizada exibe o status de apenas dois
clientes quando visualizados em um notebook.

K2-5763

As implantações de imagens ASR importadas falham se nenhuma imagem ARS for
capturada no KACE SDA.

K2-5758

NOTA: A solução cria o diretório ImageStore para imagens ASR capturadas
na solução.
Solução alternativa: Crie a pasta ImageStore no diretório petemp.
A implantação do ASR falha se for importado para uma solução em que a captura de
ASR nunca foi executada.

K2-5758

Não é possível acessar o Samba Share se a senha contiver caracteres "$"
consecutivos.

K2-5605

A página Detalhe da imagem do sistema não permanece bloqueada até que o
processo de criação de USB seja concluído.

K2-5586

A página RAID dá informações incorretas quando a última unidade da matriz RAID
está ausente.

K2-5490
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Problema conhecido

ID do problema

Wake-on-LAN (WoL) não é aplicável em máquinas Apple. Isso não é observado,
conforme esperado.

K2-5462

O status de migração de armazenamento expansível não usa valor decimal com
vírgula para regiões europeias, conforme esperado.

K2-5395

Implantações de WIM multicast de partição dupla implantam apenas a primeira
unidade ou partição.

K2-5393

A funcionalidade de redimensionamento de largura das colunas não funciona para
determinadas colunas em algumas páginas de lista.

K2-5277

A opção Nova ação de inicialização não é consistente em páginas de detalhes
diferentes.

K2-5181

A aplicação do nome do computador define um nome de computador em branco
quando um ASR que não contém nenhum nome de computador é implantado.

K2-4551

O script Ingressar no domínio da Tarefa de pós-instalação do Mac OS não verifica a
atribuição de nome de host válido e não sai com o código de status zero "0" se não
encontrar um nome de host, como esperado.

K2-4528

Ao se criar ou atualizar uma ação de inicialização programada, é possível inserir uma K2-4197
data inválida na opção Executar uma vez, no campo date.
As máquinas de cliente virtual não podem ser ligadas usando a opção Enviar Wake
on Lan.

K2-3836

Nenhuma mensagem de erro é exibida no Media Manager (Gerenciador de mídia) do K2-3713
Mac quando as senhas do NetBoot inseridas não coincidem.
Formato incorreto de endereço IP NAS é permitido durante a configuração de
armazenamento expansível.

K2-3708

Quando o KACE SMA e o KACE SDA são vinculados juntos, duas ações de
inicialização são criadas para a máquina cliente com duas placas de interface de
rede (NICs).

K2-3226

Há várias chaves de licença quando o servidor KACE SDA com várias chaves de
licença é atualizado para 3.4.56712.

K2-3220

Os valores do certificado intermediário não são atualizados corretamente no banco
de dados quando o certificado intermediário é removido do servidor.

K2-3058

Clicar em Remover arquivos locais que não estão na imagem não remove
arquivos locais de uma unidade que não seja do sistema.

K2-2855

Se a licença da solução KACE SDA alcançar seu limite máximo e você iniciar
K2-2815
um dispositivo Mac® que não está no inventário de dispositivo do KACE SDA, a
mensagem de erro Licença excedida não é exibida no dispositivo de destino. Em vez
disso, o dispositivo de destino continua tentando ser inicializado a partir da solução.
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Problema conhecido

ID do problema

Os pacotes listados na página Exportar pacotes k2000 não são classificados
corretamente pela coluna Versões com backup.

K2-2756

Executar um NetBoot na caixa do SDA KACE atribui dois endereços IP ao cliente.

K2-1157

Problemas conhecidos do Hyper-V
Problema conhecido

ID do problema

Quando a data ou a hora são alteradas no Microsoft Hyper-V® Server, isso não é
refletido no sistema.

K2-6996

Há relatos de problemas de sincronização no Hyper-V.

K2-6755

A atualização com Microsoft Hyper-V® nem sempre monta a partição de disco
apropriada.

K2-6561

O status do RSA não atualiza automaticamente quando uma sincronização é
concluída.

K2-6558
ESMEA-2896

Problemas conhecidos de implantação de multitransmissão
Problema conhecido

ID do problema

Ao implantar uma imagem WIM de partição dupla ou múltipla através do Multicast ao
invés do Unicast, apenas a primeira partição é implantada.

K2-5393

Solução alternativa: Há uma solução para este problema. Para obter mais
informações, leia o seguinte artigo da base de conhecimento:
https://support.quest.com/kace-systems-deployment-appliance/kb/212975
Implantações de multitransmissão não continuam após erros.

K2-4180

Solução alternativa: Não defina Implantações de multitransmissão para continuar
após erros.

ESMEA-624

Problemas conhecidos de appliance de localidade remota
Problema conhecido

ID do problema

A RSA se torna inacessível quando você reinicializa a RSA durante a migração
reversa de armazenamento externo para interno.

K2-3775
ESMEA-3168

NOTA: Para evitar a perda de dados, exporte os dados de RSA para um local
ou dispositivo diferente e não desligue ou reinicie o RSA até que a migração
reversa seja concluída
Ao tentar fazer upload de mídias em um RSA, o Gerenciador de mídia exibe a
mensagem de erro: Resposta inválida: Verifique o nome de host fornecido.

K2-3290

Solução alternativa: Verifique se o nome de host ou o endereço IP usados são os
do KACE SDA, e não do RSA.
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Problema conhecido

ID do problema

Ao alternar entre appliances vinculados, a lista suspensa no canto superior direito do
console do administrador deve exibir apenas os appliances vinculados, em vez de
todos os appliances em que você fez login usando login único (SSO) no KACE SDA.

K2-3241

Requisitos do sistema
A versão mínima obrigatória para a instalação da versão 7.0 é 6.1 (6.1.251). Se seu servidor estiver executando
uma versão anterior, atualize para a versão listada antes de instalar este grande lançamento, e reinicie-o após
a instalação da atualização. Para verificar o número da versão do seu equipamento, faça o login no Console do
Administrador da Solução de Implantação de Sistemas KACE, abra o painel Precisa de ajuda? à direita e clique
em Sobre o KACE SDA na parte inferior esquerda da janela.
Antes de atualizar ou instalar a versão 7.0, certifique-se de que seu sistema atende aos requisitos mínimos.
Esses requisitos estão disponíveis nas especificações técnicas do KACE SDA: http://support.quest.com/
technical-documents/kace-systems-deployment-appliance/7.0-common-documents/technical-specifications-forvirtual-appliances/.

Licenciamento do produto
Se você possui atualmente uma licença de produto do KACE SDA, não é necessária nenhuma licença adicional.
Se você estiver usando o KACE SDA pela primeira vez, consulte a documentação de configuração da solução
para obter os detalhes de licenciamento do produto. Acesse para acessar o guia apropriado.
NOTA: As licenças de produto da versão 7.0 só podem ser usadas no KACE SDA versão 7.0 ou posterior.
As licenças da versão 7.0 não podem ser usadas em dispositivos que executam versões anteriores do
KACE SDA, como a 6.0.
NOTA: Antes de atualizar, verifique o Relatório de visão geral de progresso e verifique se o status de
manutenção atual é válido e não expirou.

Instruções de instalação
Você pode atualizar a solução usando uma atualização anunciada ou fazendo o upload de um arquivo de
atualização manualmente.

Preparar para a atualização
Antes de atualizar o dispositivo KACE SDA, verifique se seu dispositivo atende aos seguintes requisitos:
•

Versão atual: A versão mínima obrigatória para a instalação do KACE SDA 7.0 é 6.1 (6.1.251). Para
verificar o número da versão da sua solução, faça o login no KACE SDA e, em seguida, clique em Sobre
o KACE SDA na parte inferior esquerda da janela. Se a solução estiver sendo executada em uma versão
anterior, é necessário atualizar para a versão indicada antes de continuar a instalação da versão 7.0.

•

Espaço em disco: O KACE SDA deve ter mais de 20% de espaço em disco disponível.
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Recomendações adicionais:
•

Aguarde bastante tempo: Se você tiver um banco de dados grande, maior que 150 MB, o processo de
atualização pode levar várias horas.

•

Faça um backup antes de iniciar: Exporte todos os itens na solução, usando as instruções fornecidas
nos seguintes artigos da Base de conhecimento:
◦

Melhores práticas de backup no KACE SDA

◦

Como fazer backup do KACE SDA

•

Ative o SSH: Ative o SSH na seção Configurações de segurança do Console do administrador KACE
SDA.

•

Reboot the KACE SDA server: Na página Configurações de manutenção do appliance, reinicialize o
servidor KACE SDA antes da atualização.

Atualização da solução com uma atualização
anunciada
Você pode atualizar a solução usando uma atualização anunciada na página Painel da solução ou na página
Manutenção de equipamento do Console do administrador.
CUIDADO: Nunca reinicie o equipamento manualmente durante uma atualização.
1.

Exporte todos os itens no KACE SDA, usando as instruções fornecidas nos seguintes artigos da Base de
conhecimento:
◦

Melhores práticas de backup no KACE SDA

◦

Como fazer backup do KACE SDA

2.

Na barra de navegação esquerda, clique em Configurações para expandir o menu e, em seguida, em
Manutenção de equipamento para exibir a página Manutenção de equipamento. Role até a parte inferior
da página e clique em Reiniciar. Clique em Sim na caixa de diálogo Confirmação para reiniciar o servidor.

3.

Na barra de navegação esquerda, clique em Configurações para expandir o menu e, em seguida, em
Manutenção de equipamento para exibir a página Manutenção de equipamento.

4.

Clique em Aplicar atualização para iniciar o processo de atualização.
O tempo necessário para atualizar o aparelho varia de acordo com o conteúdo presente no KACE SDA;
não desligue o aparelho manualmente. Além disso, ele reinicia automaticamente (potencialmente, várias
vezes) durante o processo de atualização até que esteja completo.

5.

Clique em Verificar se há atualizações do servidor.
A solução é reiniciada automaticamente quando a atualização é concluída.

Carregar e aplicar uma atualização manualmente
Se tiver um arquivo de atualização da Quest KACE, é possível carregá-lo manualmente para atualizar a solução.

Notas de versão da Solução de implantação de sistemas KACE 7.0
Carregar e aplicar uma atualização manualmente

16

CUIDADO: Nunca reinicie o equipamento manualmente durante uma atualização.
1.

Exporte todos os itens no KACE SDA, usando as instruções fornecidas nos seguintes artigos da Base de
conhecimento:
◦

Melhores práticas de backup no KACE SDA

◦

Como fazer backup do KACE SDA

2.

Com as suas credenciais de login de cliente, faça login no site de software da Quest em https://
support.quest.com/kace-systems-deployment-appliance/download-new-releases, faça o download da
atualização para KACE SDA versão 7.0 e salve o arquivo localmente.

3.

Faça login no Console do administrador.

4.

Na barra de navegação esquerda, clique em Configurações para expandir a seção e, em seguida, em
Manutenção de equipamento para exibir a página Manutenção de equipamento.

5.

Em Atualizações do KACE SDA > Atualizações manuais, clique em Procurar para selecionar o arquivo da
atualização, depois clique em Abrir.

6.

Clique em Atualizar servidor.
O tempo necessário para atualizar o aparelho varia de acordo com o conteúdo presente no KACE SDA;
não desligue o aparelho manualmente. Além disso, ele reinicia automaticamente (potencialmente, várias
vezes) durante o processo de atualização até que esteja completo.

Mais recursos
Informações adicionais estão disponíveis em:
•

Documentação on-line do produto (https://support.quest.com/technical-documents)
◦

Especificações técnicas: Informações sobre os requisitos mínimos para instalação ou atualização
para a última versão do produto: http://support.quest.com/technical-documents/kace-systemsdeployment-appliance/7.0-common-documents/technical-specifications-for-virtual-appliances/

◦

Guia do administrador: Instruções para configurar e usar o aparelho. Vá para http://
support.quest.com/technical-documents/kace-systems-deployment-appliance/7.0-commondocuments/administrator-guide/ para visualizar a documentação da versão mais recente.

Globalização
Esta seção contém informações sobre a instalação e operação deste produto em configurações em idiomas
diferentes do inglês, necessários para os clientes fora da América do Norte. Esta seção não substitui os materiais
sobre plataformas suportadas e configurações encontradas em qualquer lugar na documentação do produto.
Essa versão suporta qualquer conjunto de caracteres single-byte ou multi-byte. Nesta versão, todos os
componentes do produto devem ser configurados para usar as mesmas codificações de caracteres ou
codificações compatíveis e devem ser instalados para usar as mesmas opções de localidade e região. Esta
versão é direcionada para oferecer suporte a operações nas seguintes regiões: América do Norte, Europa
Ocidental e América Latina, Europa Central e Leste Europeu, Extremo Oriente, Japão.
A versão está localizada nos seguintes idiomas: francês, alemão, japonês, português (Brasil), espanhol.
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Sobre nós
A Quest fornece soluções de software para o mundo de TI corporativa em rápida transformação. Ajudamos a
simplificar os desafios causados por explosão de dados, expansão de nuvem, data centers híbridos, ameaças de
segurança e requisitos normativos. Somos um provedor global de 130.000 empresas em 100 países, incluindo
95% das empresas da Fortune 500 e 90% das empresas da Global 1000. Desde 1987, criamos um portfólio de
soluções que agora inclui gerenciamento de banco de dados, proteção de dados, gerenciamento de identidade
e acesso, gerenciamento de plataforma da Microsoft e gerenciamento de ponto de extremidade unificado. Com
a Quest, as organizações gastam menos tempo na administração de TI e mais tempo na inovação dos negócios.
Para obter mais informações, visite www.quest.com.

Recursos de suporte técnico
O suporte técnico está disponível para clientes da Quest com um contrato de manutenção válido e clientes que
estão usando versões de teste. Acesse o Portal de suporte da Quest em https://support.quest.com.
O Portal de suporte oferece ferramentas de autoajuda que podem ser usadas para solucionar problemas de
forma rápida e independente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. O Portal de suporte permite:
•

Enviar e gerenciar uma solicitação de serviço

•

Consultar artigos da Base de conhecimento

•

Inscrever-se para receber notificações de produtos

•

Fazer download de software e documentação técnica

•

Assistir a vídeos de instruções

•

Participar de discussões da comunidade

•

Conversar com os engenheiros de suporte on-line

•

Consultar os serviços disponíveis para ajudá-lo com o seu produto.

Avisos legais
© 2019 Quest Software Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
This guide contains proprietary information protected by copyright. The software described in this guide is
furnished under a software license or nondisclosure agreement. This software may be used or copied only in
accordance with the terms of the applicable agreement. No part of this guide may be reproduced or transmitted in
any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording for any purpose other
than the purchaser’s personal use without the written permission of Quest Software Inc.
The information in this document is provided in connection with Quest Software products. No license, express or
implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property right is granted by this document or in connection
with the sale of Quest Software products. EXCEPT AS SET FORTH IN THE TERMS AND CONDITIONS
AS SPECIFIED IN THE LICENSE AGREEMENT FOR THIS PRODUCT, QUEST SOFTWARE ASSUMES
NO LIABILITY WHATSOEVER AND DISCLAIMS ANY EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTY
RELATING TO ITS PRODUCTS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTY OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT
SHALL QUEST SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE,
SPECIAL OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS
OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOSS OF INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE
OR INABILITY TO USE THIS DOCUMENT, EVEN IF QUEST SOFTWARE HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Quest Software makes no representations or warranties with respect
Notas de versão da Solução de implantação de sistemas KACE 7.0
Avisos legais

18

to the accuracy or completeness of the contents of this document and reserves the right to make changes
to specifications and product descriptions at any time without notice. Quest Software does not make any
commitment to update the information contained in this document.
If you have any questions regarding your potential use of this material, contact:
Quest Software Inc.
Attn: LEGAL Dept
4 Polaris Way
Aliso Viejo, CA 92656
Refer to our Web site (https://www.quest.com) for regional and international office information.
Trademarks
Quest, the Quest logo, Join the Innovation, and KACE are trademarks and registered trademarks of Quest
Software Inc. For a complete list of Quest marks, visit https://www.quest.com/legal/trademark-information.aspx.
All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.
Legenda
CUIDADO: Um ícone de AVISO indica um potencial de danos ao hardware ou a perda de dados se as
instruções não forem seguidas.
IMPORTANTE, NOTA, DICA, MÓVEL ou VÍDEO: Um ícone de informações indica informações de
suporte.
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