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Doel
 
Het doel van dit document is om u te tonen hoe u een slimme account maakt en hoe u de token
kunt verkrijgen om uw apparaat te registreren.
  
Inleiding
 
Cisco Smart Software Licensing is een nieuwe manier van denken over licenties. Het
vereenvoudigt de licentie-ervaring in de gehele onderneming waardoor het gemakkelijker is om
Cisco-software te kopen, implementeren, volgen en vernieuwen. Het zorgt voor zichtbaarheid in
licentiebezit en -verbruik via één eenvoudige gebruikersinterface.
 
Een Smart-account biedt uw organisatie de mogelijkheid om de toegang van gebruikers tot Cisco-
softwarelicenties en -rechten te beheren en te controleren. Door toestemming te geven voor
activering van deze Smart-account geeft u toestemming voor het maken van rekeningen en het
beheer van product- en servicerechten, licentieovereenkomsten en de toegang van gebruikers tot
rekeningen namens uw organisatie. Cisco-partners mogen geen account maken namens klanten.
 
Het creëren van een nieuwe slimme account is een eenmalige gebeurtenis en het daaropvolgende
beheer van gebruikers is een mogelijkheid die door het instrument wordt geboden. 
  
voordat we binnenduiken
 
Als u problemen ondervindt bij het configureren van uw Smart Licentieaccount, raadpleegt u de
ondersteuningsdocumenten en contactinformatie die hieronder worden weergegeven. Het Cisco-
ondersteuningsteam biedt ondersteuning zodat u uw slimme account zo efficiënt mogelijk kunt
instellen.
 

Smart Licensing en Smart Account FAQ voor partners, distributeurs en klanten
Smart Software Licensing - Overzicht
Best Practice - Smart accounts, virtuele rekeningen en licentietaging
Cisco-ondersteuningscommunity voor MKB
RV340x Series routerPAQ’s
Support Case Manager (voor een case)
Telefoonnummer VS/Canada voor ondersteuning: 1-866-606-1866 voor contactgegevens met
 MKB TAC
  

https://community.cisco.com/t5/smart-licensing-enterprise/smart-licensing-and-smart-accounts-faq-for-partners-distributors/ta-p/3610585?attachment-id=159724
https://community.cisco.com/t5/smart-licensing-enterprise/smart-accounts-and-smart-licensing-overview-for-end-customers/ta-p/3633234?dtid=osscdc000283
https://www.youtube.com/watch?v=0sTNHci6mnk&t=447s
https://community.cisco.com/t5/small-business-routers/bd-p/5951-discussions-small-business-routers
/content/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
/content/en/us/support/web/tsd-cisco-small-business-support-center-contacts.html
/content/en/us/support/web/tsd-cisco-small-business-support-center-contacts.html
/content/en/us/support/web/tsd-cisco-small-business-support-center-contacts.html


Een slimme Licentieaccount maken
 
Als u uw Cisco.com-account onlangs hebt gemaakt of bezocht, wordt u door een bericht begroet
om uw eigen Smart License account aan te maken. Als u dat niet hebt gedaan, kunt u hier klikken
om naar de pagina met de maken van de Smart Licentie-account te gaan. Mogelijk moet u
inloggen.
 
Opmerking: Klik hier voor meer informatie over de stappen die betrokken zijn bij het aanvragen
van uw slimme account.
 
Het maken van een Smart License account is vereist om de autoriteit van u, de gebruiker, in te
stellen om uw organisatie te vertegenwoordigen met betrekking tot licentiebeheer. Met andere
woorden, Cisco moet ervoor zorgen dat de persoon die de licenties beheert de juiste persoon is
die verantwoordelijk is. Dat geldt doorgaans voor de persoon die verantwoordelijk is voor het
netwerk.
 

  
Smart-licenties kopen
 
Wanneer u een slimme licentie voor een router aanschaft, moet de verkoper de unieke licentie-ID
naar uw Smart Licentieaccount verplaatsen. Hieronder volgt een overzicht van de benodigde
informatie die gevraagd zal worden bij de aankoop van de bundels.
 
Opmerking: Inbraakbeschermingssysteem (IPS) en antivirus maken deel uit van de
beveiligingslicentie die wordt gebruikt voor webfiltering en toepassingsfiltering. In firmware versie
1.0.3.15 en later voor RV340 Series routers zal AnyConnect alleen voor clientlicenties laden. Zie
deze link voor meer informatie over AnyConnect Licensing voor de RV340-Series routers.
 

 
Wat als ik de licentie heb aangeschaft maar niet op mijn account

Vereiste informatie De informatie lokaliseren
Cisco.com gebruikers-id Plaatsing in uw accountprofiel, of u kunt hier klikken.

Naam van slimme
licentieserver

U kunt het beste uw slimme account maken voordat u de
licentie aanschaft.
Dit dient stap 8 van het artikel Smart License Account
Creation te zijn.

Smart License SKU De productidentificatiecode van het hulpmiddel.
Ex. RV340-K9-NA

https://software.cisco.com/software/company/smartaccounts/home#accountcreation-account
/content/en/us/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html
/content/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://community.cisco.com/t5/user/myprofilepage/tab/personal-profile
/content/en/us/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html
/content/en/us/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html
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voorkomt?
 
Als u een licentie hebt aangeschaft maar deze niet op uw virtuele account voorkomt, hebt u twee
opties:
 

Volg het bericht op met de wederverkoper om te vragen dat hij de overdracht uitvoert.
Neem contact met ons op en we nemen contact op met de wederverkoper.
 

Idealiter zou je geen van beide hoeven te doen maar als je op dit kruispunt aankomt, zijn we blij
dat je helpt! Om het proces zo snel mogelijk te maken, hebt u de geloofsbrieven in de tabel
hierboven nodig evenals de hieronder geschetste.
 

 
Screenshots
 
Een screenshot maken van een screenshot is een methode om een beeld van de inhoud van het
scherm op te nemen. Het biedt een "gebruiker's POV". De stappen in kwestie variëren of u een
Windows- of MAC-OS gebruikt. Mobiele apparaten hebben ook functies ingebouwd om makkelijk
screenshots te maken.
 
Gezien de verschillen in procedure om een screenshot op te nemen, zie hieronder voor links die
specifiek zijn voor uw besturingssysteem.
 

Windows: Zie dit artikel
MAC: Zie dit artikel
iPhone/iPad: Zie dit artikel
Android: Zie dit artikel
 

U dient naar het juiste scherm te navigeren om met ons team te delen. 
Stap 1. Navigeer naar uw pagina voor Smart Licentie-account en klik vervolgens op Smart
Software License page > Inventory > Licenties.
 

Vereiste informatie De informatie lokaliseren

Licentievorm U dient dit e-mailadres in te schakelen nadat u
de licenties hebt aangeschaft.

Cisco-verkoopordernummer Misschien moet je terug naar de wederverkoper
om dit te krijgen.

Schermafbeelding van uw
Smart Account-
licentiepagina

Een screenshot maken van de inhoud van het
scherm om met ons team te delen. Als u niet
bekend bent met screenshots kunt u de
onderstaande methoden gebruiken.

https://support.microsoft.com/en-us/search?query=screenshot%20windows%2010
https://support.apple.com/en-us/HT201361
https://support.apple.com/en-us/HT200289
https://support.google.com/android/answer/9075928?hl=en


 
Stap 2. Neem een screenshot van deze pagina en bewaar voor referentie.
  
Generate Token
 
Het registratietoken koppelt uw routingapparaat aan uw virtuele account, en werkt als een sleutel
in het ontgrendelen van de slimme licentiefuncties van uw apparaat.
 
Stap 1. Om een token te hebben, navigeer dan naar uw Smart Software License-account. Klik
vervolgens op Voorwas > Algemeen. Klik op de knop New Token....
 

 
Stap 2. Het venster Registratie-Token maken wordt geopend. Voer een omschrijving in, verlopen
na, en Max. Aantal gebruikers. Druk vervolgens op de knop Token maken.
 
Opmerking: 30 dagen voor verloop Na aanbevolen. Het verloopsysteem is een
veiligheidsmaatregel. Als een token te lang is, kan iedereen die het token kent het gebruiken.
Hierdoor zou uw account minder licenties nodig hebben. Als een licentie niet wordt gebruikt en de
vervaldatum voor het token is verstreken, kan een nieuw token worden aangemaakt en gebruikt.
 

https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Inventory


 
Stap 3. Zodra het token gegenereerd is, kunt u de knop Token Link (Blauw vak met een witte pijl) 
rechts van uw recent gemaakte token klikken.
 

 
Stap 4. Een Token-venster moet met het volledige token worden weergegeven zodat u het kunt
kopiëren. Markeert het token, klikt u met de rechtermuisknop op het token en vervolgens klikt u op
 Kopieert of u kunt de knop Ctrl op het toetsenbord ingedrukt houden en op c tegelijkertijd klikken
om de tekst te kopiëren.
 

 
Stap 5. Zodra u uw token hebt gekopieerd, moet u in het apparaat loggen en de token uploaden in
het menu Licentie van uw apparaat.
 
Meld u aan bij de webconfiguratie van de router.
 
Opmerking: In dit voorbeeld zullen we de RV340 router gebruiken om te demonstreren.
 



 
Stap 6. Navigeer naar Licentie.
 



 
Stap 7. Als uw apparaat niet is geregistreerd, wordt de licentiestatus van uw apparaat 
weergegeven in de evaluatiemodus. Plakt het token (Stap 4 van deze sectie) die u gegenereerd
hebt vanuit de pagina Smart Licensing Manager. Klik vervolgens op Registreren.
 
Opmerking: het registratieproces kan enige tijd in beslag nemen. Wacht tot het proces is voltooid.
 

 
Stap 8. Zodra het token is geregistreerd, moet u de licentie toewijzen. Klik op de knop Licenties
kiezen.
 



 
Stap 9. Het venster Smart Licenties kiezen moet worden weergegeven. Controleer de licentie die
u hebt aangeschaft. In dit voorbeeld is Security-License geselecteerd en druk vervolgens op 
Opslaan en autoriseren.
 

 
Stap 10. De status van uw security licentie moet nu worden geautoriseerd.
 

  
Conclusie
 
U hebt nu een slimme account aangemaakt en een token gegenereerd voor uw apparaat.
 
Het volgende artikel kan voor u van belang zijn: Licentie voor web filter kopen en instellen op de
RV34x Series routers
 
Klik op de link om deze video te bekijken: Cisco Tech vertelt: Cisco Nul Touch-implementatie met
slimme rekeningen
 

/content/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/1332-how-to-purchase-and-setup-web-filter-licensing-on-the-rv340.html
/content/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/1332-how-to-purchase-and-setup-web-filter-licensing-on-the-rv340.html
https://www.youtube.com/watch?v=bPIRMn0lOTk&list=PLB4F91009260AB3D7&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=bPIRMn0lOTk&list=PLB4F91009260AB3D7&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=bPIRMn0lOTk&list=PLB4F91009260AB3D7&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=bPIRMn0lOTk&list=PLB4F91009260AB3D7&index=41


Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel...

Klik hier om andere Tech Talks uit Cisco te bekijken
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