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Inleiding

In dit document wordt de installatie van een release-sleutel op een Cisco TelePresence Conductor
via de webinterface beschreven.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

TelePresence Conductor-installatie

Met succes geïnstalleerd de Conductor van Cisco TelePresence en heeft een geldig IP-adres
toegepast dat via een web-interface bereikbaar is.

hebben een release-toets voor uw Conductor-serienummer aangevraagd en ontvangen.

Heb toegang tot uw Conductor met een Admin account per web interface.

U hebt een webbrowser gebruikt zoals Firefox, Internet Explorer of Chrome.

Opmerking: U vindt hier de installatiehandleidingen van de leidingen:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-
installation-guides-list.html

Gebruikte componenten

/content/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-installation-guides-list.html
/content/en/us/support/conferencing/telepresence-conductor/products-installation-guides-list.html


De informatie in dit document is gebaseerd op deze softwareversies:

Cisco TelePresence Conductor release xc4.3

Cisco TelePresence Conductor releases: xc2.X, xc3.X en xc4.X.

Licentie-e-mail met een release-sleutel en/of upgrade-toets.

Een webbrowser zoals Firefox, Internet Explorer of Chrome. Al deze modellen zouden net zo goed
moeten werken.

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.

Configureren

Belangrijke installatievoorbeeld van Web Interface release

Hier hebt u twee opties:

Optie één, kunt u de release-toets instellen.

Optie twee, kunt u de release-toets als onderdeel van het upgradeproces toevoegen.

Beide opties werken en we laten de ingestelde optie zien, gevolgd door de upgradeoptie volgend.

Opmerking: Voor beide opties moet de Conductor opnieuw worden gestart.

De ingestelde optie

Stap 1: Nadat u uw Cisco TelePresence Conductor hebt geïnstalleerd, hebt u uw serienummer en
hebt u uw release-toets aangevraagd met uw PAK- en serienummer, ontvangt u een licentietaal
van het Cisco-licentieteam dat al dan niet een release-toets en optietoetsen kan bevatten. In het
voorbeeld e-mail kunt u een voorbeeldrelease-toets zien. 

Opmerking: Voorbeelden van PAK's vallen buiten het toepassingsgebied van dit document.

E-MAILVOORBEELD



Stap 2: Voer het IP-adres in (Full Qualified Domain Name, FQDN) van uw Conductor. Meld u aan
met een admin-account die u naar de pagina Conductor Status brengt:



Stap 3: Navigeer naar Onderhoud > Optie Keys pagina en merk de release key sectie op.

Opmerking: Als dit een nieuwe installatie is, wordt er een veld met de lege release-toets
ingevoegd.

Opmerking: Het veld Release-toets is ingevuld voor een bestaande installatie van de
Conductor. In dat geval gebruikt u het upgrade-proces om een release-toets te installeren.

Opmerking: In een bestaande installatie zal de release key niet veranderen tussen kleine
versieupgrades en alleen tussen belangrijke versies zoals xc3.X tot xc4.X.

Voer de waarde van de release-toets in het veld Release in en klik op Set-release:

Stap 4: Merk op dat er een spandoek boven op de pagina Optietoetsen verschijnt. U wordt dan
gevraagd de Conductor opnieuw te starten zodat de release-toets van kracht wordt. Klik op de
koppeling opnieuw opstarten om de beheerder opnieuw te starten. Volg de volgende aanwijzingen
om de Conductor opnieuw te starten:



De optie upgrade

Opmerking: Dit document gaat ervan uit dat u een upgrade-afbeelding voor de conversie
naar de lokale computer hebt gedownload.

Stap 1: Klik in de webinterface op Onderhoud zoals voorheen en upgrade in het menu pop-up:

Stap 2: Op het scherm van de upgrade, ziet u een gedeelte van de component voor upgrade.

Opmerking: Dit document gaat ervan uit dat u een upgrade-afbeelding voor de conversie
naar de lokale computer hebt gedownload.

Klik op Bladeren om uw gedownload Conductor upgradeafbeelding te vinden. Voer de waarde van
de release-toets in in het veld Release nadat dit is gevraagd:



 Stap 3: Klik op de knop Upgrade. Kijk naar de processen die volgen en navigeer niet weg van het
proces of u moet opnieuw starten. Het beeld wordt geüpload, waarna het wordt geïnstalleerd. Klik
op opnieuw starten wanneer dit wordt gevraagd.

Stap 4: Controleer of de release key goed is geïnstalleerd, nadat de Conductor opnieuw is gestart.
Gebruik de twee methoden die in het gedeelte CONTROLEER van dit document zijn beschreven.

Verifiëren

Web interface-verificatie van de release-sleutel:

U kunt op twee manieren de release-toets controleren die in de webinterface is geïnstalleerd:

Optie 1: Bekijk de eerder genoemde pagina Opties en controleer de release-toets:



Optie 2: Controleer de upgrade-pagina zoals eerder aangegeven:

Problemen oplossen

U dient geen problemen te hebben wanneer u een release-toets op een Conductor installeert.
Voer een optiesleutel in het veld Release key van de Conductor in of voer een optiesleutel in
wanneer u een upgrade de meest voorkomende oorzaken van een storing hebt. Het e-
mailvoorbeeld dat aan het begin van dit artikel werd aangehaald, toont optiesleutels naast de
release-toets. Er treedt een fout op wanneer er een optiesleutel is ingevoerd in het veld Release
Key "Ongeldige release key" die alleen na het opnieuw opstarten wordt weergegeven:



Neem Cisco TAC in voor assistentie voor andere typen fouten.
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