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AnyConnect-licenties voor de RV340 Series
routers 

Doel
 

Dit document behandelt de licentievereisten voor een correct gebruik van de AnyConnect-
functie die door de RV340-Series routers wordt ondersteund. Dit artikel is bijgewerkt om nota
te nemen van de licentiewijzigingen die aanwezig zijn in firmware versie 1.0.3.15.
  

Toepasselijke apparaten
 

RV340 Series routers
  

Inleiding
 

Dankzij de introductie van de RV340 Series routers wordt een spannende nieuwe functie
geleverd voor het Small Business-platform, AnyConnect-connectiviteit. Voor bedrijven die
AnyConnect al gebruiken en een RV340-router willen implementeren als een randapparaat
voor een externe site, biedt deze functie de mogelijkheid om dezelfde softwarestack te
gebruiken om VPN-tunnels te maken die met Enterprise-apparatuur zouden worden
gebruikt.
  

Licentiestructuur - Firmware versies 1.0.3.15 en hoger
 

AnyConnect wordt in voorwaartse richting gebruikt voor alleen licenties op klanten.
  

Licentiestructuur - Firmware versies 1.0.2.16 of lager
 

Als u de firmware nog niet hebt bijgewerkt, doe dit dan nu. Klik hier om de downloadpagina
voor de RV34X-serie te bekijken. De serverlicenties voor de oude versie zijn niet langer
beschikbaar voor aankoop aangezien deze niet langer nodig zijn.
  

Welke licenties zijn vereist?
 

AnyConnect-clientlicenties, waarmee gebruik kan worden gemaakt van de AnyConnect-
desktopclients en alle beschikbare AnyConnect-mobiele klanten.
 
De RV340 Series routers beschikken standaard over 2 AnyConnect-serverlicenties, wat
inhoudt dat klanten die AnyConnect-clientlicenties hebben, al twee VPN-tunnels kunnen
instellen tegelijkertijd met een RV340-serverrouter.
 
Voor gebruikers die nog geen AnyConnect-clientlicenties hebben, moeten de licenties
worden aangeschaft. Raadpleeg hier de Cisco AnyConnect Ording Guide. Demo
AnyConnect-clientlicenties zijn niet beschikbaar voor Small Business-routers op het moment
van dit schrijven.
 
AnyConnect-serverlicenties maken gebruik van Cisco Smart Licensing, waarvoor een
slimme Licentieserveraccount moet worden gemaakt. Meer informatie over dit proces is hier 

https://software.cisco.com/download/home/286287791/type/282465789/release/1.0.03.15?i=!pp
https://software.cisco.com/download/home/286287791/type/282465789/release/1.0.03.15?i=!pp
/content/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-og.pdf
https://supportforums.cisco.com/document/13277756/cisco-smart-software-licensing-frequently-asked-questions-faqs
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te vinden.
 
Op het moment van schrijven kunnen de volgende product-SKU's worden gebruikt om extra
licenties in bundels van 25 aan te schaffen. Merk op dat er andere opties zijn voor de
AnyConnect-clientlicenties zoals uiteengezet in de Cisco AnyConnect-bestelgids, maar de
product-ID die in de lijst staat, is het minimumvereiste voor volledige functionaliteit.
 
Let op, het product SKU van de AnyConnect-clientlicentie dat eerst wordt vermeld, geeft
licenties voor een periode van 1 jaar en vereist een minimale aankoop van 25 licenties.
Andere SKU's die van toepassing zijn op de RV340-Series routers zijn ook beschikbaar met
verschillende abonnementsniveaus, en wel als volgt:
 

LS-AC-PLS-1Y-S1 — 1 jaar Cisco AnyConnect Plus-licentie
LS-AC-PLS-3Y-S1 — 3 jaar Cisco AnyConnect Plus-licentie
LS-AC-PLS-5Y-S1 — 5 jaar Cisco AnyConnect Plus-licentie
LS-AC-PLS-P-25-S — 25-poorts Cisco AnyConnect Plus permanente client-licentie
LS-AC-PLS-P-50-S — 50-poorts Cisco AnyConnect Plus permanente client-licentie
 

Overige relevante links op AnyConnect: 
 

Ontvang de kennis van Cisco AnyConnect
 
Cisco AnyConnect Secure Mobility-clientmodules, minimale release-vereisten,
licentievereisten en ondersteunde besturingssystemen
 

/content/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5284-get-to-know-the-cisco-anyconnect-secure-mobility-client.html
/content/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
/content/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
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