Instalação com Active Directory (AD) (Copy)
As questões seguintes tratam sobre o configuração do Active Directory (AD). Presume-se que tal diretório está adequadamente configurado

Guia passo a passo
Passo 1 - Selecione a opcao abaixo, "Configurar_AD"

Passo 1.2 - Digite o domínio do AD que será utilizado, conforme imagem abaixo:

Passo 1.3 - Informe o workgroup de seu dominio, conforme imagem abaixo:

Passo 1.4 - Informe um usuário que possua privilégios administrativos, conforme imagem:

Passo 1.5 - Informe a senha conforme imagem abaixo:

Passo 1.6 - Informe o ip do seu servidor do AD, conforma imagem abaixo:

Passo 1.7 - As após preenchidas todos os campos acima, será exibida a imagem abaixo:
Responda sim ou não,
Sim = Caso o serviço de DNS esteja rodando no mesmo servidor do AD.
Não = O serviço de DNS não está rodando no mesmo servidor do AD, será solicitado o ip do servidor que está instalado o serviço de dns.

Passo 1.8 - Quando aparecer a mensagem abaixo, só pressionar a tecla enter conforme solicitado.

Passo 1.9 - Ao termino da configuração do AD, você retornará para configuração inicial.
escolha a opção "Eapol_test", conforme imagem abaixo.

Passo 1.10 - Entre com seu e-mail e senha.

Passo 1.11 - Caso as configurações estejam corretas a seguinte tela será exibida.

Se você chegou nessa tela parabéns você conseguiu configurar corretamente o AD.
Após a instalação nos envie o print do "Eapol_teste" para validarmos a configuração do seu servidor.
Lembramos que caso a instituição esteja com alguma dificuldade para executar o roteiro, podemos
agendar uma instalação assistida.
Atenciosamente,

Service Desk - RNP
atendimento@rnp.br
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