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Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u een toets voor optie kunt toepassen om de Product-ID
van een C Series-codec te wijzigen of converteren. 

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

TC-softwaregebaseerde endpoints.

Installeer met succes een C Series-codec of -eindpunt van profiel en stel een geldig IP-adres in
dat bereikbaar is via web-interface en/of opdrachtregel-interface (CLI).

Hij heeft een e-mail met licentie aangevraagd en ontvangen, met een Optie-sleutel die geldig is
voor het serienummer van het apparaat.

Toegang tot de C Series-codec of Profile-endpoints met een beheerdersaccount per web-interface
of opdrachtregel-interface (CLI).

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze softwareversies:

TC Endpoint Software 7.X releases

TC-endpoint software 7.3.2 release. 



C Series-codec of profiel, eindpunt. 

Terminalsoftware

—In plaats hiervan kunt u ook alle software voor terminalemulatie gebruiken die Secure Shell
(SSH) ondersteunt, zoals PuTy, Secure CRT, TeraTerm enzovoort.

Licentie-e-mail met een optiesleutel.

Een webbrowser, zoals Firefox, Internet Explorer of Chrome.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Voorbeeld: Product-ID (PID) voor C-Series codecs en Profile endpoints: 

Profile 65 dubbel met C90-codec = LIC-P65DC90

Profiel 65 Enkelvoudig met C60-codec = LIC-P65SC60

Profile 65 dubbel met C60-codec = LIC-P55DC60

Profiel 52 Enkelvoudig met C40-codec = LIC-P52SC40

Profiel 42, enkelvoudig met C40-codec = LIC-P42SC40

Profiel 42 enkelvoudig met C20 = LIC-P42SC20

C90 Integrator = LIC-INTP-C90

C60 Integrator = LIC-INTP-C60

C40 Integrator = LIC-INTP-C40

C20 Snel instellen = LIC-C20 

Opmerking: Er worden verschillende C Series-codecs gebruikt in de eindpunten van de
profiel. Als u de Product-ID wilt wijzigen, past u een Optie-toets toe die het type eindpunt
specificeert.

Configureren

Belangrijke installatievoorbeeld van interface-optie

Dit web interface voorbeeldvideo vult dit document aan.

Stap 1. Bekijk uw e-mail met licenties met een optiesleutel voor uw juiste Product-ID (PID), deze
handleiding converteert een C60-codec naar een Profile 65-eindpunt:



E-mail

 Stap 2. Meld u aan bij de web-interface met een beheeraccount en navigeer naar Onderhoud >
Optioneel:



Stap 3. Voer de waarde Optie-sleutel in het veld Toevoegen-optie en klik op Optie-toets
toevoegen:



Stap 4. Navigeer naar onderhoud > Start. Klik op Opnieuw beginnen:

Installeer Optie-toets via Opdracht Line Interface (CLI-voorbeeld)

Stap 1. Open een SSH-sessie en log in met een Administrator-account. 

Stap 2. Start de opdracht: OptieEenheid OptieKey Toevoegen-toets: [Optie-sleutel]

Stap 3. Start de opdracht: Opstarten van xOpdracht:

Opmerking: Normaal gesproken hoeft het invoeren van de waarde van een optiesleutel geen
nieuwe start te maken voordat de verandering van kracht wordt. Voor het invoeren van de
waarde van de Product-ID Optie Key is een herstart nodig om de wijziging van kracht te
laten worden.



Verifiëren

Controleer de banner aan de rechterbovenhoek van de startpagina van de webinterface voor
endpoints, Zorg ervoor dat het producttype is gewijzigd en dit het juiste apparaattype aangeeft dat
in deze handleiding een Cisco Profile 65 is. Bekijk het product: veldwaarde onder Home >
Systeeminformatie > Algemeen > Product: Zorg voor het product: De veldwaarde is gewijzigd en
het geeft het juiste type apparaat aan dat in deze handleiding een Cisco Profile 65 is:



Problemen oplossen

Opmerking: De Product-ID-toets geeft niet op de Optie Toetsen pagina aan. Dit is een
verwacht gedrag.

Opmerking: Wanneer u een Product-ID-optie toepast, moet u de computer opnieuw
opstarten.

Pas een Product-ID toe die al in het systeem staat en die een fout veroorzaakt: 

Webpagina: "Optie-toets niet toevoegen: Niet-gespecificeerde fout"

CLI SSH: "Ongeldige indeling, onjuist product of al geïnstalleerd."

Opmerking: Start de codec altijd opnieuw nadat u de sleutel voor de optie Product-ID hebt
toegevoegd.

Zorg ervoor dat de eerste code van 5 cijfers in de toets overeenkomt met het type apparaat:

LIC-P65DC90 = 1P013
LIC-P65SC60 = 1P015
LIC-P55DC60 = 1P007
LIC-P52SC40 = 1P020
LIC-P42SC40 = 1P019



LIC-P42SC20 = 1P014
LIC-INTP-C90 = 1P001
LIC-INTP-C60 = 1P002
LIC-INTP-C40 = 1P011
LIC-C20 = 1P004

Als de code niet overeenkomt, moet u een Product-ID-optie-sleutel aanvragen met de juiste code. 

Als u fouten tegenkomt nadat u de procedures in deze handleiding en het gedeelte Problemen
oplossen van deze handleiding hebt geverifieerd, neemt u contact op met Cisco TAC.
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