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Introduction

Este documento descreve como instalar as licenças de porta e tela no chassi do Cisco Mobility
Services Engine (MSE) e como alocá-las para os blades.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Cisco TelePresence IP Gateway (IPGW) 3500 / MSE IPGW blade●

Blade VCR (Video Conference Recording) 2200 / MSE do Cisco TelePresence IP●

Cisco TelePresence Integrated Services Digital Network Gateway (ISDN GW) 3200 e 3241 /
MSE 8310 e 8321 blades ISDN

●

Cisco TelePresence Multipoint Control Unit (MCU) 4200 / MSE 8420●

Cisco TelePresence MCU 4500●

Cisco TelePresence MSE 8050 Supervisor●

Servidores Cisco TelePresence●

Cisco TelePresence Serial GW MSE 8330●

Componentes Utilizados

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

Cisco TelePresence IPGW 3500 / MSE IPGW blade●

Cisco TelePresence IP VCR 2200 / MSE VCR blade●



Blades ISDN GW 3200 e 3241 / MSE 8310 e 8321 da Cisco TelePresence●

Cisco TelePresence MCU 4200 / MSE 8420●

Cisco TelePresence MCU 4500●

Cisco TelePresence MSE 8050 Supervisor●

Servidores Cisco TelePresence●

Cisco TelePresence Serial GW MSE 8330●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default)
configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any
command.

Informações de Apoio

As licenças de porta e tela são fornecidas pela Cisco para que você possa aumentar o número de
portas licenciadas sem a necessidade de novo hardware (até o máximo disponível em um tipo
específico de blade). Você também pode licenciar várias portas e compartilhar as licenças em
vários blades MSE 8000 Series do mesmo tipo para fornecer redundância. Finalmente, você pode
trocar um blade por um sobressalente do mesmo tipo, conforme necessário, sem precisar alterar
a configuração da licença da porta ou da tela.

As licenças exclusivas de porta e tela se aplicam a tipos específicos de blade; portanto, você
precisa de chaves de licença diferentes para cada tipo de blade:

Media Port License Key - para blades Media e Media2.●

Chave de licença de porta PRI (Primary Rate Interface de taxa primária) - para blades GW
ISDN.

●

Chave de licença de porta - para blades IP GW.●

Chave de licença da porta de gravação - para blades VCR.●

Chave de licença de tela - para blades MSE 8710 Series TelePresence Server.●

Chave de licença da porta serial - para blades GW seriais.●

Nota: Alguns blades podem usar mais de uma licença de porta ou tela para ativar uma
porta.

Nota: As licenças de porta e tela são armazenadas no chassi e associadas ao número de
série do chassi. Se você solicitou as licenças de porta e tela com o chassi, elas são pré-
instaladas no chassi para você. Você não pode transferir as licenças de porta entre os
chassis, mesmo quando o tipo de blade é o mesmo. No entanto, você pode adicionar novas
chaves de licença a qualquer momento; na interface da Web do Supervisor, navegue para
Licenças de porta e clique em Adicionar chave. Consulte a ajuda on-line para obter mais
informações.

Dica: Para obter mais informações, consulte o tópico de ajuda on-line de resumo de licença
de porta, disponível na interface Web do blade Supervisor.

Instalar licenças de porta e tela e alocá-las para blades MSE



Mesmo quando as licenças são pré-instaladas no chassi, elas devem ser alocadas aos blades.
Isso é concluído por meio do blade Supervisor.

Nota: Você não deve instalar o Supervisor versão 1.2(1.5) ou posterior, a menos que tenha
as chaves de licença em mãos.

Conclua estes passos para alocar as licenças para os blades:

Navegue até Licenças de porta.1.

Clique no link do tipo de licença de porta que deseja alocar. Todas as páginas de alocação
têm o mesmo layout, independentemente do tipo de licença de porta. Você vê o tipo de
blade em cada slot, o status atual da licença, a capacidade da porta do blade e o número de
portas do tipo selecionado que estão alocadas atualmente para ele.

2.

Altere a alocação de acordo e clique em Atualizar alocação.3.

Dica: Para obter mais informações, consulte o tópico de ajuda online Alocando licenças de
porta para blades.

Se você atualizar o blade Supervisor de uma versão anterior à versão 1.2(1.5), primeiro verifique
se você tem as licenças corretas. Para verificar se você tem as licenças corretas, abra um caso
com a equipe de Suporte ao Cliente da Cisco em https://support.tandberg.com e inclua o número
de série do chassi do MSE 8000 Series. Essas informações podem ser encontradas em dois
locais:

Navegue até a página Hardware > Chassi.●

Navegue até a página Status > Geral > Status do sistema.●

Além disso, você deve enviar por e-mail uma lista dos blades instalados no sistema MSE 8000
Series. Em seguida, a equipe de Suporte ao Cliente da Cisco envia as licenças corretas e um link
que é usado para fazer o download do código de versão de blade do Supervisor mais recente.

Conclua estes passos para atualizar sua versão do Supervisor:

Faça o backup da sua configuração na placa CompactFlash.1.

Atualize para a versão mais recente do Supervisor.2.

Faça login no blade Supervisor como administrador e conclua as etapas descritas no
assistente de página Nova ativação que é exibido automaticamente:

Na seção Carregar configuração de backup, clique em Sem backup.

Clique em Inspecionar a alocação de licença de porta para inserir as chaves de licença de
porta para cada tipo de blade que você possui e, em seguida, alocar as licenças de porta
para os blades.

Clique em Ativar.

3.



   

Caso o blade Supervisor falhe posteriormente, é improvável que nenhum outro blade seja afetado
porque a alocação de licença de porta para cada blade é armazenada no arquivo de configuração
do blade. Se precisar trocar os blades Supervisor, você será direcionado para o assistente de
página Nova ativação.

Aqui estão algumas notas adicionais sobre a troca de blade do Supervisor:

Se você transferir a placa CompactFlash do antigo blade Supervisor para o novo, poderá
transferir não apenas a configuração do blade Supervisor, mas também todas as informações
de alocação de licença de porta através da página Ativação.

●

Como alternativa, você pode concluir manualmente as etapas de configuração do blade e
alocar as licenças de porta novamente para garantir que todos os blades possam continuar a
operar conforme esperado.

●
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