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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u slimme licentie kunt configureren en uploaden met Packaged
Contact Center Enterprise (PCCE) 12.5 en Customer Voice Portal (CVP) 12.5.

Voorwaarden

PCCE 12.5●

CVP 12,5●

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

PCCE 12.5●

CVP 12,5●

PCCE-venster met één glasplaatje (SPOG)●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

PCCE 12.5●

CVP 12,5●

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 levend is, zorg er dan voor dat u de
mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie



Cisco Smart Software Licensing is een flexibel software-licentiemodel dat de manier waarop u
Cisco-softwarelicenties activeert en beheert binnen uw organisatie, stroomlijnt. PCCE 12.5 vereist
slimme licenties. Bovendien heeft CVP 12.5, indien geïntegreerd met PCCE 12.5, ook slimme
licenties nodig die via PCCE SPOG zijn geüpload.

Smart Licentie voor PCCE 12.5

Stappen om slimme licentie te registreren in CE 12.5 :

1. Meld u aan bij SPOG. Selecteer in het overzicht de instellingen voor infrastructuur en selecteer
vervolgens Licentiebeheer, zoals in de afbeelding;

2. Controleer de transportinstellingen om er zeker van te zijn dat deze productinstantie met Cisco
kan communiceren. Voor dit document wordt HTTP/HTTPS Proxy gebruikt. Zorg ervoor dat er
geschikte waarden zijn toegevoegd en selecteer Opslaan.



3. Kies op basis van het abonnement op de slimme account de juiste optie onder "Licentietype".
Voor document is " Flex licentie" geselecteerd. Zorg voor een geschikte selectie en selecteer
Opslaan.

4. Voor registratie is een token nodig. In dit stadium moet er een slimme account klaar zijn voor
inloggen bij Cisco Software Central.

5. Selecteer "Smart Software Licensing".

https://software.cisco.com/software/csws/ws/platform/home?locale=en_US#


6. Selecteer Opmaak en selecteer vervolgens uw juiste virtuele account.

7. Selecteer Algemeen om een token op te geven. Selecteer vervolgens Nieuw Token, voer de
gegevens in en selecteer Token maken. Selecteer Actie en selecteer vervolgens Kopie om het
token op te halen.



8. Selecteer op SPOG \ Licentiebeheer, Registreer en voer het token in voor Smart Licensing
Product Registration en selecteer Registreer.



9. Merk de registratiestatus op als "geregistreerd" en de licentiestatus als "geautoriseerd".

Smart-licenties voor CVP 12.5 wanneer geïntegreerd met PCCE
12.5

CVP 12.5 met PCCE 12.5 heeft geen "Operatie-, Administratie-, Onderhoud- en Provisioning
page" (OAMP) ; In versie 12.5 worden de slimme licenties voor CVP dus ook geregistreerd in
PCCE SPOG.Stappen om de CVP 12.5 slimme vergunning te registreren:

1. Selecteer in SPOG \ Licentiebeheer, CVP , zoals in de afbeelding.

2. Selecteer onder Apparaatnaam het CVP-knooppunt.

Opmerking: Voor het geval u een fout ziet " De gevraagde pagina kan niet worden
uitgeschakeld.Neem contact op met de systeembeheerder als het probleem blijft bestaan."
Zorg ervoor dat het certificaat van de respectieve CVP-knooppunten in AW wordt geüpload.
Als het gebruik van zelfondertekende certificaten verwijst naar uitwisselingscertificaten in
een PCCE-oplossing.

3. Controleer de transportinstellingen om er zeker van te zijn dat deze productinstantie met Cisco
kan communiceren. Voor dit document wordt HTTP/HTTPS Proxy gebruikt. Zorg ervoor dat er
geschikte waarden zijn toegevoegd en selecteer Opslaan.

4. Zorg ervoor dat het licentietype is ingesteld voor een geschikte selectie op basis van uw slimme
accountregistratie. Voor dit document wordt de optie "Comprehensive Flex" gebruikt.

5. Kopieer het token dat van Cisco Software Center is gegenereerd.

6. Selecteer op SPOG \"CVP" , Registreer en voer het token in voor Smart Licensing Product
Registration en selecteer Registreer.

/content/en/us/support/docs/contact-center/packaged-contact-center-enterprise/215354-exchange-self-signed-certificates-in-a-p.html
/content/en/us/support/docs/contact-center/packaged-contact-center-enterprise/215354-exchange-self-signed-certificates-in-a-p.html
https://software.cisco.com/software/csws/ws/platform/home?locale=en_US#
https://software.cisco.com/software/csws/ws/platform/home?locale=en_US#


7.  Merk op dat de registratiestatus is "geregistreerd" en de licentiestatus is gewijzigd als
"geautoriseerd".

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.
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