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Inleiding

Dit document beschrijft hoe de poorten en schermlicenties op Cisco Mobility Services Engine
(MSE) chassis moeten worden geïnstalleerd en hoe deze aan de blades moeten worden
toegewezen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

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

Cisco TelePresence IP-videoconferencing (VCR) 2200/MSE videorecorder●

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

●

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

Cisco TelePresence MCU 4500●

Cisco TelePresence MSE 8050 supervisor●

Cisco TelePresence-servers●

Cisco TelePresence seriële GW MSE 8330●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze hardware- en softwareversies:

Cisco TelePresence IPGW 3500/MSE IPGW-blade●

Cisco TelePresence IP-videorecorder 2200/MSE-videorecorder●

Cisco TelePresence ISDN GW 3200 en 3241/MSE 8310 en 8321 ISDN-blades●



Cisco TelePresence MCU 4200/MSE 8420●

Cisco TelePresence MCU 4500●

Cisco TelePresence MSE 8050 supervisor●

Cisco TelePresence-servers●

Cisco TelePresence seriële GW MSE 8330●

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.

Achtergrondinformatie

De poort- en schermlicenties worden geleverd door Cisco zodat u het aantal poorten kunt
verhogen dat is gelicentieerd zonder dat u nieuwe hardware nodig hebt (tot het maximum dat
beschikbaar is voor een bepaald bladetype). U kunt ook een aantal poorten licentiëren en de
licenties delen via een aantal MSE 8000 Series blades van hetzelfde type om redundantie te
bieden. Ten slotte kunt u een mes met een reservesleutel van hetzelfde type omwisselen zonder
dat u de configuratie van de poort- of schermlicentie hoeft te wijzigen.

Unieke poort- en schermlicenties zijn van toepassing op bepaalde bladetypen; daarom hebt u
verschillende licentiesleutsen nodig voor elk type mes:

Media-poortsleutel - voor media en media2-blades.●

Prime Rate Interface (PRI) poortsleutel - voor ISDN GW-blades.●

Port License Key - voor IP GW-blades.●

Poortlicentiesleutel opnemen - voor videoruimten.●

Scherm met licentietoets - voor MSE 8710 Series TelePresence Server-blades.●

Seriële poortsleutel - voor seriële GW-blades.●

Opmerking: Sommige blades kunnen meer dan één poort of schermlicentie gebruiken om
een poort te activeren.

Opmerking: De poort- en schermlicenties worden opgeslagen op het chassis en zijn
gekoppeld aan het serienummer van het chassis. Als u de poort- en schermlicenties met het
chassis bestelt, zijn deze vooraf op het chassis voor u geïnstalleerd. U kunt de poortlicenties
niet tussen chassis overdragen, zelfs niet wanneer het bladetype hetzelfde is. U kunt echter
te allen tijde nieuwe licentietoetsen toevoegen; bevestig vanuit de website van de supervisor
naar de Port-licenties en klik op Add-toets. Bekijk de online help voor meer informatie.

Tip: Raadpleeg voor meer informatie het rapport van de poortvergunning geeft het online
Help-onderwerp weer, beschikbaar op de website van de Supervisor Blade.

Installeer poort- en Schermlicenties en koppel deze toe aan
MSE-blades

Zelfs bij voorinstallatie van licenties op het chassis moeten deze aan de blades worden



toegewezen. Dit wordt voltooid via het Supervisor lemmet.

Opmerking: U dient Supervisor versie 1.2(1.5) of hoger niet te installeren, tenzij u de
licentietoetsen zelf hebt.

Voltooi deze stappen om de licenties aan de blades toe te wijzen:

Blader naar poortlicenties.1.

Klik op de link voor het type poortlicentie dat u wilt toewijzen. Alle toewijzingspagina's
hebben dezelfde lay-out, ongeacht het type havenvergunning. U ziet het bladetype in elke
sleuf, de huidige licentiestatus, de poortcapaciteit van het lemmet en het aantal poorten van
het door u geselecteerde type dat momenteel aan het lemma is toegewezen.

2.

Wijzig de toewijzing dienovereenkomstig en klik op Toewijzing bijwerken.3.

Tip: Raadpleeg voor meer informatie het online Help-onderwerp van de toewijzing van
poortlicenties aan blades.

Als u het Supervisor Blade van een versie die vroeger dan versie 1.2(1.5) is upgraden, zorg eerst
dat u de juiste licenties hebt. Om te controleren of u de juiste licenties hebt, opent u een case met
het Cisco Customer Support team op https://support.tandberg.com en bevat u het serienummer
van uw MSE 8000 Series chassis. U vindt deze informatie op twee plaatsen:

Navigeer naar de pagina Hardware > Chassis.●

Navigeer naar de pagina Status > General > System status.●

E-mail ook een lijst met de bladen die u in uw MSE 8000 Series-systeem hebt geïnstalleerd. Het
Cisco Customer Support Center stuurt u vervolgens de juiste licenties en een link die wordt
gebruikt om de nieuwste bladeswitch-code van de supervisor te downloaden.

Voltooi deze stappen om uw Supervisor versie te verbeteren:

Maak een back-up van je configuratie naar de CompactFlash kaart.1.

upgrade naar de nieuwste versie van de supervisor.2.

Meld u aan bij de Supervisor Blade als de beheerder en voltooi de stappen die in de wizard
Nieuwe activering beschreven worden. Deze worden automatisch weergegeven:

Klik in het gedeelte Back-upconfiguratie laden op Geen back-up.

Klik op Toewijzing van poortlicenties om de poortlicentietoetsen in te voeren voor elk type
mes dat u hebt, en wijs de poortlicenties vervolgens aan de blades toe.

Klik op Activeren.

3.

In het onwaarschijnlijke geval dat de Supervisor Bladeswitch op een latere datum mislukt, worden
geen andere blades beïnvloed omdat de toewijzing van de poortvergunning voor elk mes is
opgeslagen in het bladconfiguratie-bestand. Als u de Supervisor-blades moet vervangen, gaat u



   

naar de wizard Nieuwe Activeringspagina.

Hier zijn een paar aanvullende opmerkingen over de Supervisor Bladeswitch:

Als u de CompactFlash-kaart van het oude Supervisor lemmet naar het nieuwe overbrengt,
kunt u niet alleen de configuratie van het Supervisor lemmet, maar ook alle informatie van de
poorttoewijzing via de Activeringspagina overdragen.

●

U kunt ook de configuratiestappen voor het lemmet handmatig voltooien en de poortlicenties
opnieuw toewijzen om er zeker van te zijn dat al uw bladen volgens verwachting kunnen
blijven werken.

●
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