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Introdução

Este artigo descreve como compartilhar com sucesso de uma licença exisiting através das
ferramentas de segurança múltiplas do email de Cisco (ESA).

Licenças da parte através dos ESA múltiplos

Com uma chave de ativação comprada do produto da licença (PAK), é possível compartilhar da
licença através dos ESA múltiplos.

Do portal do registro de licença do produto, termine estas etapas:

Do portal, clique licenças > licenças do movimento1.
No menu suspenso, selecione licenças da parte… > obtenha o código de ativação…2.
Da “na janela pop-up do processo da licença parte”, para o produto, selecione o produto da
porta do ferro - pacotes SW

3.

No campo do identificador de dispositivo do /virtual do número de série da fonte, incorpore o
número de série da fonte Tip: Você precisa somente de incorporar o fim do número de série
completo. Por exemplo, se o número de série completo é 888869E737F5-33NPP11,
incorpore 33NPP11.

4.

No campo do identificador de dispositivo do /virtual do número de série do alvo, incorpore o
número de série do alvo Tip: Você precisa somente de incorporar o fim do número de série
completo. Por exemplo, se o número de série completo é 999969E748G65-44MQQ22,
incorpore 44MQQ22.

5.

Na emissão a colocar, incorpore um endereço email válido6.
Clique o código do pedido7.

Após a conclusão bem sucedida, um email é enviado ao endereço email incorporado. Dentro do
email há uns hiperlinks para o acesso e a validação. Pode tomar até uma hora para receber o
email do registro de licença.

Este é um exemplo do email que será recebido:

From: "do-not-reply@cisco.com" <do-not-reply@cisco.com>

Date: Tuesday, October 31, 2017 at 12:59 PM

To: Joe User <joe_user@example.com>

Subject: Device Registration

PLEASE DO NOT DISCARD THIS EMAIL.

You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the

registration process and you are requesting to copy the shared licenses from an existing device

https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart


to new device.  Please contact Cisco Systems if you are not requesting to copy the shared

licenses during device registration process.

Below, you will find the Activation Code:

Activation Code   : LUY3012Z

Here is the device registration information:

Existing Device Serial # : 33NPP11

New Device Serial # : 44MQQ22

Please click the below link and follow the instructions given below to continue the registration

process:

https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart

1) Click on Other Licenses drop down and Select 'Share License Process' option.

2) Select 'Use Activation code' option and Enter the above activation code in 'Specify

Activation Code' tab and click on Next button to register the activation code.

Você revisitará então o portal do registro de licença do produto.

Licenças do clique > licenças do movimento1.
No menu suspenso, selecione licenças da parte… > código de ativação do uso…2.
Entre no código de ativação fornecido no email e clique em seguida3.
Confirme o código de ativação, série da fonte, e vise a série e clique-a em seguida4.
Termine a revisão para terminar5.

Mais tarde, do dispositivo GUI, escolha a administração do sistema > chaves de recurso >
verificação para chaves novas a fim verificar para ver se há as chaves e as ativações. Ou, do CLI,
incorpore o featurekey e o checknow. Para alguns/todas as características que forem novos ao
ESA, o contrato de licença do utilizador final (EULA) precisa de ser lido e aceitado a fim ativar a
característica.

Se há alguma edição com a licença que compartilha, você precisará de contactar diretamente as
operações globais da licença (GLO), abre um caso de suporte, ou lê o FAQ:

Gratuitamente: 1-800-553-2447, ou, contatos mundiais da Cisco●

Email: licensing@cisco.com●

Gerente do caso de suporte de Cisco: Abra um caso de suporte de Cisco●

Operações globais licenciar de Cisco (GLO): Perguntas mais freqüentes●

https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart
https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html
https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
https://www.cisco.com/web/fw/tools/swift/xui/PDF/Cisco_Licensing_FAQ_-_June_2011.pdf
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