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Inleiding 

Dit document beschrijft een fout die is weergegeven tijdens het uploaden van een licentiebestand
in Cisco Virtual Email Security Appliance (vESA) en Cisco Virtual Security Management-applicatie
(vSMA).

Bijgedragen door Jean Orozco en Yvonne Neidert, Cisco TAC-engineers.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op deze softwareproducten:

Cisco virtuele e-mail security applicatie (vESA)●

Cisco Virtual Security Management-applicatie (vSMA)●

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

In tegenstelling tot een fysiek ESA/SMA-apparaat wordt de installatie van licenties op een
vESA/vSMA uitgevoerd via een eXtensible Markup Language (XML) bestand dat alleen vanuit de
opdrachtregel-interface (CLI) kan worden geladen door de opdrachtloadlicentie uit te voeren, en
selecteer vervolgens Plakken van CLI of Laden uit bestand.



Zie De virtuele licentie op uw applicatie laden voor meer informatie.

Probleem

Wanneer de inhoud van een XML-licentiestbestand in de CLI is geplakt na een Paste van de CLI-
optie-selectie van de opdracht loadlicentie, kan deze fout optreden:

'Gebrekkeerde licentie: Ongeldig XML, kon niet ontleden"

Dit probleem doet zich voor wanneer de inhoud van het bestand is gewijzigd en de indeling is
beschadigd.

Wanneer het licentiebestand wordt geopend binnen een XML-conformante webbrowser
(bijvoorbeeld Internet Explorer), wordt de inhoud ervan weergegeven in een niet-geformatteerde
weergave die alle markups in een geneste hiërarchie toont.

De geneste hiërarchie zorgt ervoor dat de kindmarkeringen instorten en uitvouwen.

XML-bestand dat via Internet Explorer wordt weergegeven:

Wanneer u de inhoud van het licentiebestand vanuit de webbrowser kopieert, worden er extra
streepjes en/of blanco spaties in het klembord geplaatst en daarom beschouwt de vESA de
inhoud als misvormd.

Oplossing

U kunt het licentibestand als volgt laden:

Upload het XML Licentiebestand via FTP in de Configuration-map en gebruik vervolgens de
optie Laden uit bestand om de licentie te installeren.

1.

/content/en/us/support/docs/security/email-security-virtual-appliance/118301-technote-esa-00.html#anc8


Gebruik een teksteditor die kan worden gebruikt om het licentiebestand te openen.
Aanbevolen wordt om Kladblok+ te gebruiken.

2.

Opmerking: Vervolgens moet de eigenlijke indeling worden bewaard om de licentie te
installeren.

Gerelateerde informatie

Cisco License Registration Portal (LRP)●

Cisco virtuele applicatie - handleiding voor content security●

Beste praktijken voor Virtual ESA, Virtual WSA, Virtual SMA Licenties●

Cisco e-mail security virtuele applicatie - ondersteuningspagina●

Cisco Content Security Management virtuele applicatie - ondersteuningspagina●

http://www.cisco.com/go/license
/content/dam/en/us/td/docs/security/content_security/virtual_appliances/Cisco_Content_Security_Virtual_Appliance_Install_Guide.pdf
/content/en/us/support/docs/security/email-security-virtual-appliance/118301-technote-esa-00.html#anc3
/content/en/us/support/security/email-security-virtual-appliance/tsd-products-support-series-home.html
/content/en/us/support/security/content-security-management-virtual-appliance/tsd-products-support-series-home.html
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