Instale uma chave da liberação da suite de
gerenciamento do TelePresence (TMS)
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Introdução
Este documento descreve como instalar uma chave da liberação da suite de gerenciamento do
TelePresence (TMS).

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
Reviram o guia das condições prévias TMS do Guia de Instalação TMS
Distribuíram o server de Windows 2K12 ou a versão similar
Instalaram um navegador da Web tal como Firefox, Chrome ou o internet explorer no server de
Windows 2K12 (opcional)
Instalaram com sucesso o SQL no server de Windows 2K12
Transferiram e software instalado da suite de gerenciamento TMS do TelePresence
Obtiveram o acesso à interface da WEB usando privilégios do administrado
Aplicaram-se para e receberam-se um email da licença com uma chave da liberação da suite de
gerenciamento do Cisco TelePresence

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

Server de Windows 2K12
Servidor SQL de Windows
Versão 15.3.X da suite de gerenciamento do TelePresence (TMS)
Um aplicativo de Desktop remoto
Um navegador da Web tal como Firefox, Chrome ou o internet explorer no server de Windows
2K12 (opcional)
Email licenciar com uma chave da liberação
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
Este vídeo do exemplo da interface da WEB suplementa este documento:
Nota: Um email do exemplo de licença não está disponível para mostrar para este
dispositivo do ambiente de laboratório.
Nota: A chave da liberação TMS deve ser o seguinte formato: onde os valores X
representam os caráteres originais em sua chave da liberação.

Alcance a interface da WEB de Windows Server
Passo 1: Alcance Windows Server que hospeda TMS através do Desktop remoto. Abra um
broweser da Web e navegue a https://localhost/tms:

Step2: Entre com uma conta com privilégios do administrado quando alertado:

Passo 3: O clique avançado então adiciona a exceção quando você primeiro início de uma
sessão à interface da WEB:

Passo 4: O clique confirma a exceção da Segurança:
Nota: Construtores do PNF-acima do desabilitação se você não recebe esta alerta.

Nota: Neste momento você deve ter o acesso à interface da WEB TMS.

Alcance a interface da WEB remotamente
Passo 1: Abra um navegador da Web em seu computador local e incorpore a URL para TMS
https://X.X.X.X/tms.
Nota: Substitua X.X.X.X com seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de
Windows Server.

Passo 2: Início de uma sessão com uma conta de administrador quando alertado:

Passo 3: O clique avançado então adiciona a exceção quando você primeiro início de uma
sessão à interface da WEB:

Passo 4: O clique confirma a exceção da Segurança: como referido no acesso a interface da
WEB da seção de Windows Server deste documento.
Nota: Construtores do PNF-acima do desabilitação se você não recebe esta alerta.
Nota: Neste momento você deve ter o acesso à interface da WEB TMS.

Instale a chave da liberação
Passo 1: Navegue às ferramentas administrativas > à configuração > ajustes gerais:

Passo 2: Verifique que uma chave da liberação não tem sido aplicada previamente. Confirme no
canto inferior do assistente do página da web que geral dos ajustes o número de série TMS é
etiquetado EXPERIMENTAÇÃO:

Passo 3: Copie sua chave da liberação TMS de seu email da licença e incorpore-a ao campo
chave da liberação TMS. Clique a salvaguarda na esquerda inferior da interface da WEB.
Nota: A chave da liberação TMS deve ser o seguinte formato: onde os valores X

representam os caráteres originais em sua chave da liberação.

Verificar
Verifique a chave da liberação adicionada corretamente. Veja o direito mais baixo da interface da
WEB e observe esse S/N: A EXPERIMENTAÇÃO (VMname) s mostra agora o S/N:
[SerialNumber] (VMname):

Troubleshooting
Se você encontra um erro, contacte o tac Cisco.

