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Inleiding

De upgrade van Cisco Unified Web en E-Mail Interactie Manager versie 4.2(4)/4.2(5) heeft te
maken met deze licentiefout:

I18N_EGPL_LICENSE-INVALID_LICENSE_KEY

Dit document beschrijft hoe u het probleem kunt oplossen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan om kennis te hebben van het installeren van Cisco Unified Web en e-mail
Interactie Manager .

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Unified Web en E-Mail Interactie Manager
versie 4.2(4) en 4.2(5).

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
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opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van
elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor
meer informatie over documentconventies.

Fout: I18N_EGPL_LICENSE-INVALID_LICENSE_KEY

Cisco Interactie Manager-services kunnen niet starten en de logbestanden tonen deze fout:

I18N_EGPL_LICENSE-INVALID_LICENSE_KEY

Deze fout komt in artikel 4.2, lid 4, voor wanneer er nieuwe licentiebestanden via de
licentiegenerator worden aangeschaft en worden toegepast op 4.2, lid 4. In artikel 4.2, lid 5,
gebeurt dit als regionale instellingen niet op de V.S. zijn ingesteld.

Dit is een gedocumenteerd bug: Cisco Bug ID CSCsv80688 (alleen geregistreerde klanten).

Oplossingen

Oplossing 1 - CIM 4.2(4)

Opmerking: De Engineering Special (ES) voor de Cisco Unified Web and E-Mail Interactie
Manager (EIM\WIM) 4.2(4) release wordt gepost bij softwaredownloads (alleen geregistreerde
klanten). Zorg ervoor dat Cisco Interactie Manager 4.2(4) ES13 is geïnstalleerd voordat u deze
procedure start.

Voltooi de volgende stappen voor Cisco Unified Web en E-mail Interactie Manager 4.2(4):

Stop de diensten van Cisco Interactie Manager op alle servers.1.
Maak een back-up van de bin, de configuratie, en lib gidsen naar een veilige plaats.2.
Vervang de bin, de configuratie, en de lib directories.Om de huidige bin-, configuratie- en lib-
directories te vervangen, kopieert u de inhoud van de FileServer-map naar de eService-map
op de bestandsserver.De eService-map bevindt zich in de map waarin EIM\WIM is
geïnstalleerd (<CIM_INSTALL_DIR>/eService).

3.

Stel in het bin\ipcc\upgrade\upgradeLicenses.bat-bestand de juiste waarden voor INSTALL_DIR
en JAVA_VM_HOME in zoals in dit voorbeeld:
SET INSTALL_DIR=D:\CIM\eService

SET JAVA_VM_HOME=C:\BEA\JDK142_11

4.

Start upgradeLicenties.bat via een DOS-opdrachtmelding.Opmerking: Voordat u
upgradesLicenties.bat uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de licentiebestanden waarmee het
systeem niet is gestart, aanwezig zijn in de <CIM_INSTALL_DIR>/configuratie/licentiefolder.

5.

Start Cisco Interactie Manager op alle servers.6.
Schakel de browser cache uit.7.

Oplossing 2 - CIM 4.2(5)
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N.B.: De Engineering Special (ES) voor de Cisco Unified Web and E-Mail Interactie Manager
4.2(5) release wordt gepost bij softwaredownloads (alleen geregistreerde klanten). Zorg ervoor dat
Cisco Interactie Manager 4.2(5) of 4.2(5)a is geïnstalleerd voordat u dit E.S. toepast.

Kopieer de inhoud van 4.2.5_ES1 naar een lokale tijdelijke map.1.
Stop de service van Cisco op de Cisco Interactie Manager-toepassing en -serviceservers.2.
Maak een back-up van de bin, de configuratie, en lib gidsen naar een veilige plaats. Deze
directories bevinden zich in de map waarin EIM\WIM is geïnstalleerd
(<CIM_INSTALL_DIR>).

3.

Start CIMInst.exe en volg de stappen in het installatieprogramma.4.
Start Cisco-service op de Cisco Interactie Manager-services en -toepassingsservers.5.

Fout: Er zijn momenteel geen toepassingslicenties beschikbaar
voor u om in te loggen op het systeem

U ontvangt deze foutmelding als u probeert in te loggen op de EIM-server:

No application licenses are currently

available for you to log in to the system.

Try again later or contact your system administrator

Oplossing

De tijdelijke versie is het wijzigen van de waarde van de Vervaldatum in het
licentiecijfer.Properties in 12/12/999 en het opnieuw opstarten van alle EIM-services.

Gerelateerde informatie

Ondersteuning voor spraaktechnologie●

Productondersteuning voor spraak en Unified Communications●

Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems●
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