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Inleiding

In dit document wordt de HCS License Manager (HLM) beschreven, die fungeert als een
zelfstandige Java-toepassing op het Cisco HCM-Fulfillment (HCM-F)-platform. Het maakt gebruik
van de HCM-F service-infrastructuur en het berichtenkader die verantwoordelijk zijn voor de
interactie/levering met Unified Communications (UC)-toepassingen en de Prime License Manager
(PLM) om hun implementatiemodi te zoeken en te wijzigen. Het gebruikt het Simple Object Access
Protocol (SOAP) API om te reageren met de UC-toepassingen en Representational State Transfer
(REST) voor de PLM-interactie.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan kennis te hebben van Hosted Collaboration Solutions (HCS)-implementaties.

Gebruikte componenten

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

HCM-F versie 10.6.1●

PLM versie 10.x●

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 live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

In HCS-implementaties worden alleen de zelfstandige PLM-instanties ondersteund. PLM’s die
gelijktijdig op de markt zijn gebracht met Cisco Unified Communications Manager (CUCM) of



CUCxn worden niet ondersteund voor het beheer van HCS-licenties. Elke standalone PLM
ondersteunt licenties tot 1000 UC-toepassingsclusters ongeacht het aantal gebruikers in elke
cluster. De voormalige Enterprise License Manager (ELM) heeft tot 200 clusters ondersteund. De
dienstverlener kan meerdere PLM's op HCM-F hebben.

Configureren

Opmerking: Gebruik de Command Lookup Tool (alleen voor geregistreerde gebruikers) voor
meer informatie over de opdrachten die in deze sectie worden gebruikt.

Wanneer PLM voor het eerst wordt geïnstalleerd, draait het in de demo-modus en kan het
niet aan HLM worden toegevoegd. Klik op Info om te controleren of PLM in de Demo-modus
staat.

1.

Voeg minimaal één HCS-licentie toe en deze neemt PLM op uit de demo-modus, zodat u
deze laatste aan HCMF kunt toevoegen. Zoals in deze afbeelding wordt getoond, hoe u kunt
controleren of PLM niet in de demo-modus werkt.

2.

//tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


Kies in HCM-F de implementatiemodus in de vervolgkeuzelijst Global Deployment Mode.

Opmerking: De implementatiemodus moet op HCM-F worden ingesteld waarbij het
licentietype eerder in PLM is geïnstalleerd.

3.

Voeg PLM toe op de HCM-F.4.



Naam - Naam van PLNHostnaam - PLM IP-adres of FQDN-naam (Full Qualified Domain
Name)Gebruiker-ID - PLM OS-beheerderWachtwoord - PLM OS-
beheerwachtwoordOpmerking: Zodra de PLM is toegevoegd, kan het PLM-wachtwoord niet
meer worden gewijzigd in de HCM-F GUI. Deze optie wordt geïntroduceerd in een
toekomstige HCM-F release en alle wachtwoordwijzigingen aan de PLM-zijde breken de
integratie met HCM-F.Dit werkschema zal van start gaan zodra de PLM is toegevoegd:HLM
bevestigt de verbinding met PLM. De verbinding wordt tot stand gebracht in HTTPS, poort
8443 met de gebruikersid van de beheerder van het besturingssysteem en het wachtwoord
met de IP-serviceprovider.HLM controleert de PLM-versie om de juiste API aan te vragen en
stelt de versie dienovereenkomstig in.HLM stelt de PLM-implementatiemodus in.PLM
antwoordt met 200 OK indien de modus dienovereenkomstig wordt gewijzigd.Om te
verifiëren of de PLM-implementatiemodus op de HCS-modus staat, moet u deze URL in een
browser invoeren: https://plmServerHostname/elm-resourcesPLM antwoordt met de huidige
implementatiemodus, zoals in deze afbeelding wordt
getoond.

Wijs het UC-applicatiecluster toe aan PLM in HCM-F. Controleer het aanvinkvakje voor de
juiste PLM in de samenvatting van Licentiebeheer.

5.

https://plmServerHostname/elm-resources


Klik op Toewijzen.

De in aanmerking komende clusters verschijnen in het pop-upvenster. Controleer het vakje
voor het cluster en klik op
Toewijzen.

6.



Opmerking: Nadat het cluster aan de ELM in HCM-F is toegewezen, wordt de toepassing
herstart.

De gedetailleerde HLM-werkstroom, terwijl het cluster via HCM-F in PLM toewijst, is:

HLM controleert of het cluster in aanmerking komt om aan ELM te worden toegewezen.1.
PLM controles om te zien of het cluster in PLM mag worden toegevoegd (er kan alleen een
CUCM-cluster met een server en CUC-cluster in PLM worden toegevoegd).

2.

HLM stuurt een ingestelde implementatiemodus naar de UC-applicatie.3.
HLM stuurt een geldinstelling om te controleren of de modus correct is ingesteld.4.
HLM stuurt een nieuw verzoek.5.
HLM gaat over tot een stemprocedure van vijf minuten en vraagt de UC-applicatie 'is herstart
voltooid'.

6.

De UC-toepassing kan tot 40 minuten duren voordat de HLM-tijd is verstreken.7.
Zodra de UC-toepassing heeft gereageerd met 'Start Complete', stuurt HLM nog een 'haal
stationeringsmodus' om de modus te controleren.

8.

HLM stuurt nu een verzoek om het cluster in de PLM te dwingen toe te voegen.9.
Om de vier uur controleert het HLM-auditproces om te zien of de UC-toepassing niet-sync
is tussen PLM en HCM-F.

10.

Opmerkingen: de UC-toepassing wordt opnieuw opgestart volgens stap 5. HLM neemt
contact op met de UC-toepassing via Service Delivery IP en start de cluster opnieuw via de
UC-toepassing OS, beheerder/wachtwoord.



Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Om de UC-toepassing in de implementatiemodus te verifiëren, voert u de utils in om een opdracht
van het rapportageplatform in de UC-toepassing CLI te maken. CUCM genereert het rapport.
Evalueer het rapport om de implementatiemodus zoals in dit fragment gemakkelijk te controleren:

<ProductDeploymentMode>

<ParamNameText>Deployment Mode for this instance</ParamNameText>

<ParamValue>HCS</ParamValue>

Problemen oplossen

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