Instale o produto do valor-limite MXP, a
liberação e as chaves da opção através da
interface da WEB e do CLI
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Introdução
Este documento descreve a instalação da liberação, da opção, da opção da largura de banda e
das chaves de produto em valores-limite MXP através da interface da WEB e do comando line
interface(cli).

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
Tenha um valor-limite de trabalho MXP e aplicaram um endereço IP válido que seja alcançável
através da interface da WEB ou do comando line interface(cli).
Aplicaram-se para e liberação recebida e ou chaves da opção para seu número de série MXP.
Usaram um navegador da Web tal como Firefox, internet explorer ou Chrome.
Tenha o acesso ao MXP com uma conta admin pela interface da WEB ou pelo CLI.
Tenha uma compreensão da sintaxe da imagem do software do valor-limite MXP e do seu
significado.
Nota: Todos os valores-limite MXP são fim da vida (EoL) e a maioria alcançaram a
extremidade do apoio (EoS). Para uma lista abrangente dos valores-limite a que este
documento se aplica e para verificar seu estado de EoL do produto MXP, encontre seu
produto MXP aqui:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/eos-eol-listing.html

Componentes Utilizados
Liberação F9.3.4 NTSC do valor-limite MXP.
O valor-limite MXP libera F8.X e F9.X
Nota: As chaves da liberação são diferentes para o software cifrado e un-cifrado.
Nota:
O software cifrado tem todos os 0000 no nome da imagem do software
s50000fX_Y.pkg: X são versão principal, Y são versão menor. Exemplo: s50000f9_3_1.pkg
Nota:
o software Un-cifrado tem 0001 no nome da imagem do software
s50001fX_Y.pkg: X são versão principal, Y são versão menor. Exemplo: s50001f9_3_1.pkg
Email licenciar com uma chave da liberação, uma chave de produto, uma chave da opção ou uma
chave da opção da largura de banda.
Um navegador da Web. Firefox, internet explorer e Chrome devem trabalhar igualmente bem.
Massa de vidraceiro (software de simulação terminal)
---Alternativamente, você poderia usar todo o software de simulação terminal que apoiar o SSH
tal como o CRT seguro, TeraTerm e assim por diante.
As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Configurar
Instale chaves MXP através da interface da WEB
Passo 1: Uma vez que você instalou seu MXP, tenha seu número de série e aplicado para sua
chave da liberação, chave de produto, chave da opção ou chave da opção da largura de banda
usando seus PAK e número de série, você recebe um email da licença de Cisco que licencia a
equipe que pode ou não pode conter alguns ou tudo estes tipos de chaves. Você pode ver
exemplos de algumas destas chaves.
Nota: Os exemplos do PAK são fora do âmbito deste documento.
EXEMPLO DO EMAIL:

Passo 2: Início de uma sessão a sua interface da WEB MXP com uma conta admin. Navegue à
configuração de sistema > ao upgrade de software. Copie uma chave da opção de seu email da
licença e incorpore o valor chave da opção ao campo chave novo da opção e o clique permite a
opção:

Passo 3: Navegue à configuração de sistema > ao upgrade de software. Copie uma chave da
opção da largura de banda de seu email da licença e incorpore o valor chave da opção da largura
de banda ao campo chave da opção da largura de banda e o clique permite a opção do BW:

Nota: A chave da opção da largura de banda não pode aplicar-se a todos os valores-limite
MXP. Esta etapa é para os modelos MXP que apoiam esta opção.
Passo 4: Navegue à configuração de sistema > ao upgrade de software. Copie uma chave da
liberação de seu email da licença e incorpore o valor chave da liberação ao campo chave da
liberação e o clique instala o software:
Nota: Este documento supõe que você transferiu uma imagem do software de upgrade para
seu valor-limite MXP. Libere mudanças da chave somente ao promover versões principal
tais como F8.X a F9.X.

Passo 5: Início de uma sessão a sua interface da WEB MXP. Incorpore o valor de chave de
produto ao campo de chave de produto. O clique permite a chave de produto:

Instale chaves através do comando line interface(cli)
Passo 1: Abra a massa de vidraceiro e comece um Shell Seguro (ssh) ou uma sessão de Telnet a
seu valor-limite MXP. Entre com uma conta admin e incorpore a senha da conta admin quando
alertado.

Passo 2: Incorpore os valores chaves da opção da chave ou da largura de banda da opção com
as características de OptionKey do xConfiguration dos comandos: [xxxxxxxxxxxxxxx]
e largura de banda de OptionKey do xConfiguration: [xxxxxxxxxxxxxxxx]:

Verificar

Navegue à configuração de sistema > ao upgrade de software e observe as chaves instaladas.

Troubleshooting
Você não deve ter nenhuma edições quando você instala uma chave da liberação ou a chave da
opção em um valor-limite MXP. Incorpore uma chave da opção ao campo chave da liberação do
condutor ou incorpore uma chave da opção quando você promove é a maioria de causas comum
para a falha. O exemplo do email mencionado no início deste artigo mostra chaves da opção e
uma chave da liberação. Se você encontra um erro, assegure-se de que você use as chaves
corretas para seu número de série do valor-limite MXP e isso você incorpore o valor chave correto
ao campo correto para essa chave como notável previamente neste documento.
Para todas as edições encontradas além destes notáveis, contrate o tac Cisco.

