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Inleiding

Dit document beschrijft het proces voor het genereren van het licentietoepassingsbestand in het
PAK-bestand (Product Authorization Key) voor Cisco e-mail security applicatie (ESA), Web
security applicatie (WSA) en Security Management-applicatie (SMA).

vraag

Hoe genereert u een licentietoets bestand uit het PAK-bestand dat is ontvangen voor het ESA,
WSA en SMA. 

Een PAK-bestand wordt normaal gesproken per e-mail ontvangen na de aankoop van een licentie
of licenties en gewoonlijk in de vorm van een PDF-bijlage.

Procedure voor het aanvragen en genereren van vergunningen 

Hieronder volgt de procedure om het PAK-bestand te registreren en het licentietekenbestand voor
ESA, WSA en SMA te genereren:

Ga naar http://www.cisco.com/go/license en log in met uw CCO-id.●

Klik op de knop "Doorgaan met productregistratie".●

Klik op de link 'Nieuwe PAK's/Tokens toevoegen' vanaf het volgende scherm.●

Voer het PAK-nummer in en 'Indienen'. Zie het volgende voorbeeld:●

http://www.cisco.com/go/license


Vink de PAK/Token-ID op de lijst.●

Klik op de vervolgkeuzelijst 'Handelingen'.●

Selecteer 'Nieuwe licenties verkrijgen'. Zie hieronder bijvoorbeeld:●



Klik op de knop 'Volgende' in het volgende scherm.●

Selecteer het type apparaat of het PAK-nummer is voor fysiek apparaat of virtueel apparaat.●

Typ het serienummer van het apparaat. Voer het serienummer van het apparaat in na het '-'
teken.

●

Bijvoorbeeld:

Het serienummer is 888F89E88F88-8V88TW8. Typ in het vakje '8V88TW8' in het vak 'SN/Virtual



Devices'.

Voer het juiste e-mailadres in 'Verzend naar' om het licentietoetekenbestand te ontvangen.●

Voer de informatie in van de 'eindgebruiker' voor deze aanvraag.●

'Klik' op het aanvinkvakje om de bepalingen van de licentieovereenkomst te aanvaarden.●

'Indienen'.●



Na indiening wordt een bevestigingspagina weergegeven.●

Laat tenminste 30 minuten vrij om het licentietekenbestand te verzenden naar het e-mailadres
'Verzend naar'.

●

Ervaring opdoen tijdens registratie van PAK-bestand

Neem contact op met het licentieteam op licensing@cisco.com of leg een ondersteuningscase op
van www.cisco.com voor verdere assistentie.

Volgende stap na het ontvangen van de licentietoets

Nadat u het licentiesleutsbestand via e-mail hebt ontvangen, raadpleegt u de volgende link op de
kennisbasis voor meer informatie en advies:

Hoe u functietoetsen op een Cisco-e-mail of een Web security applicatie installeert

http://www.cisco.com
/content/en/us/support/docs/security/web-security-appliance/200470-How-to-install-feature-keys-on-a-Cisco-E.html
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