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Inleiding
Q. Moet ik de 9800 controller zelf een licentie geven?
Vraag. Welke licentie heb ik nodig voor access points die worden aangesloten bij mijn 9800 WLC?
Q. Kan ik verschillende licentieniveaus voor de access points combineren die zijn aangesloten op
dezelfde Cisco Catalyst 9800 Series controller?
Q. Welke functies vallen onder het niveau van de geavanceerde en essentiële licenties?
Q. Is herstart vereist na wijziging van licentieniveau?
V. Is het echt verplicht om alle toegangspunten die tot de 9800-controller zijn verbonden, toe te
staan?
Vraag: Is er sprake van handhaving van vergunningen op 9800 WLC?
Vraag: Wat is de evaluatievergunning en hoe lang duurt deze?
Q. Waar kan ik het .lic-licentiestatusbestand downloaden?
Hoe kan ik mijn 9800 controller laten werken?
V. Hoe werkt licenties via Smart Satellite?
V. Hoe werkt CSSM licenties?
Q. Hoe werkt CSSM licentie met controllers in hoge beschikbaarheid (HA) SSO?
V. Hoe werkt CSSM licenties met controllers in N+1 HA?
Vraag. Hoe geef ik mijn 9800 WLC offline een licentie, zonder internettoegang?
Vraag: Hoe werkt offline licenties in SSO-instellingen?
V. Hoe werkt offline licentie (SLR) in HA N+1-instellingen?
Kan ik licenties verplaatsen tussen twee 9800 controllers?
Wat gebeurt er als ik geen vergunning heb voor mijn 9800 WLC?
Q. Is er verschil in vergunningen voor controllers 9800-40, 9800-80, 9800-L en 9800-CL en EWC
(die werken met 91X-serie AP's)?
Q. Wat is het maximum aantal AP's dat ik kan aansluiten en licentiëren op elk 9800 model?
Hoe lang duurt het voordat een vergunning wordt "geconsumeerd" en "in gebruik" blijkt te zijn?
Ik zie een 'ASR_1000_AdvEnterprise'- en 'ASR_1000_AdvIpservices'-licentie op mijn 9800 WLC.
Heb ik echt een ASR-routerlicentie nodig voor mijn 9800 WLC?
Vraag  Wat is het effect van hardware RMA op de licenties van Cisco Catalyst 9800 Series
controllers?
Vraag. Hoe kan ik een probleemoplossing-licentie geven op 9800 WLC?

Inleiding
Dit artikel verklaart het concept van het licentiemodel dat wordt gebruikt voor 9800 draadloze LAN-controllers (WLC’s) door de meeste gebruikelijke vragen te
beantwoorden die Cisco TAC van klanten ontvangt. Screenshots en commando outputs worden verzameld op een 9800-CL WLC van 17.2.1 beeld. Dit artikel
vormt een aanvulling op de VK van vergunningen die reeds op https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/catalyst-9800-series-wireless-
controllers/nb-06-cat9800-ser-wirel-faq-ctp-en.html#CiscoCatalyst9800SeriesWirelessControllerlicensing aanwezig is.

Q. Moet ik de 9800 controller zelf een licentie geven?
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A. Nee. Net als bij oudere op AireOS gebaseerde controllers, is er geen speciale licentie voor de
9800 controller zelf. U hoeft alleen een licentie te geven op de access points die zijn aangesloten
op de controller.

Vraag. Welke licentie heb ik nodig voor access points die worden
aangesloten bij mijn 9800 WLC?

A.Elke AP die wordt aangesloten bij 9800 controller verbruikt 1 AIR Network License en 1 AIR
DNA Licentie. Als deze licenties zijn aangeschaft, verschijnen deze licenties in uw slimme account
die hier toegankelijk is. Beide licenties kunnen worden geconfigureerd als "essentieel" of
"voordeel"-niveau. Voorbeeld van een controller ingesteld met licentie op bedrijfsniveau:

Q. Kan ik verschillende licentieniveaus voor de access points
combineren die zijn aangesloten op dezelfde Cisco Catalyst 9800
Series controller?

A. Een 9800 Series controller vereist dat alle toegangspunten die op die controller zijn
aangesloten, hetzelfde licentieniveau hebben. Aangezien het licentieniveau is ingesteld op het
niveau van de controller, moeten de toegangspunten die op de controller zijn aangesloten op
hetzelfde licentieniveau zijn.

Q. Welke functies vallen onder het niveau van de geavanceerde
en essentiële licenties?

A. Afbeelding hieronder specificeert functies die onder Essentiële en commerciële licentie vallen:

https://software.cisco.com/software/csws/ws/platform/home#module/SmartLicensing


Q. Is herstart vereist na wijziging van licentieniveau?

A.Ja

V. Is het echt verplicht om alle toegangspunten die tot de 9800-
controller zijn verbonden, toe te staan?

A. Ja, Cisco behoudt het recht om audits uit te voeren om de naleving van licenties te controleren.

Vraag: Is er sprake van handhaving van vergunningen op 9800
WLC?

A.Neen. Indien niet naar behoren gelicentieerd, zal 9800 WLC out-of-compliance meldingen
weergeven en syfilosofische berichten verzenden. Er is geen harde handhaving en geen invloed
op een van de functies.Als uw licentie verloopt, blijft uw netwerk ook actief.

Vraag: Wat is de evaluatievergunning en hoe lang duurt deze?

A.Dankzij de evaluatie-licentie kunt u alle 9800 controllerfuncties gedurende 90 dagen gebruiken.
Zodra de evaluatieperiode is verlopen, zullen er berichten en kennisgevingen verschijnen waarin u
wordt gevraagd uw controller naar behoren te licentiëren. Deze berichten hebben geen invloed op
9800 functies. Als de evaluatie is verlopen, kan deze niet meer worden gereset.

Q. Waar kan ik het .lic-licentiestatusbestand downloaden?

A. Er zijn geen licentiebestanden voor 9800. 9800 WLC's zijn uitsluitend gebaseerd op slimme
licenties waarvoor geen licentiestatusbestand vereist is (maar waarvoor ook geen
internetverbinding vereist is).

Hoe kan ik mijn 9800 controller laten werken?



A.Er zijn 2 manieren om een 9800 WLC licentie te krijgen:

CSSM gebruiken (voor de controller is internetverbinding nodig)1.
Gebruik van SLR (Specific License Reservation, ook bekend als offline licentie)2.

Stationele serverondersteuning komt zeer binnenkort.

V. Hoe werkt licenties via Smart Satellite?

A. Er zijn plannen om in de zeer korte toekomst opnieuw steun voor slimme satelliet op te nemen.
Als u slimme satelliet met 9800 WLC probeert te gebruiken, wordt de licentiestatus weergegeven
als 'In afwachting' (gedocumenteerd via CSCvr54020 - Licenties worden als "PENDING"
weergegeven bij gebruik van een CSSM-satelliet)

V. Hoe werkt CSSM licenties?

A.Licentie 9800 WLC met Cisco Smart Software Manager vereist dat uw controller een werkende
DNS-server en toegang tot tools.cisco.com heeft via http en https. Indien geconfigureerd, maakt
uw controller verbinding met de slimme licentieservers en rapporteert hij af en toe
licentieconsumptie aan de server (elke 8 uur). De WLC kan achter NAT worden geplaatst en is
niet vereist om een openbaar IP-adres te hebben. Het is mogelijk te specificeren welke fysieke
interface zal worden gebruikt om te communiceren met de slimme licentieservers. Gebruik van
http(s) proxy is ook toegestaan. Vanaf het schrijven van dit artikel (code release 17.2.1) worden
gewaarmerkte proxy's niet ondersteund

Q. Hoe werkt CSSM licentie met controllers in hoge
beschikbaarheid (HA) SSO?

A. Licentieprocedure is vrijwel identiek aan de één controller-instelling. Nadat HA is ingesteld
tussen de 2 controllers, navigeer dan gewoon naar de licentiepagina in de web interface en volg
de configuratie-prompt. Alle configuratie, inclusief licenties, wordt gesynchroniseerd tussen
primaire en secundaire controller.

V. Hoe werkt CSSM licenties met controllers in N+1 HA?

A. N+1 HA verwijst naar een instelling waarbij de ene WLC alle AP's heeft aangesloten terwijl de
andere stand-by staat. Als de hoofdcontroller omlaag gaat of onbereikbaar wordt, worden alle AP's
aangesloten bij de standby. In dit geval sluit u beide controllers eenvoudig aan op de slimme
licentieservers. Als er een failover optreedt, worden de licenties op uw slimme account
weergegeven als "geconsumeerd" door de standby-controller. Het kan tot 8 uur duren voordat
deze verandering tot uiting komt.

Vraag. Hoe geef ik mijn 9800 WLC offline een licentie, zonder
internettoegang?

A. Als er geen toegang tot internet beschikbaar is, kan een 9800 WLC offline zijn gelicentieerd met
behulp van SLR - Specific Licentieservering. Voor 9800-L wordt deze optie alleen ondersteund
vanaf 17.1.1 release, terwijl voor andere 9800 controllers vanaf 16.12 wordt ondersteund.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvr54020


Standaard is de optie Licentieservering niet beschikbaar in slimme accounts. U vindt de optie
Licentieservering in het tabblad Smart Licentie onder het tabblad "Licenties" van de virtuele
account:

Als deze optie niet beschikbaar is in uw slimme account, neem dan contact op met sa-
adoptionsupport@external.cisco.com en verzoek u om de functie Licentieservering ingeschakeld
te hebben.

Vraag: Hoe werkt offline licenties in SSO-instellingen?

A. SLR kan worden uitgevoerd vóór of na HA. Je moet het totale aantal licenties verdelen tussen
de twee controllers. Bijvoorbeeld, als het totale aantal AP 100 is, reserve 50 vergunningen voor
zowel primaire als secundaire controller. Het is niet verplicht voor elke controller om precies de
helft van de AP-licenties te hebben (zou ook 60%-40% kunnen zijn). HA-instellingen worden
correct gelicentieerd zolang zowel Primaire als secondaire WLC minstens één AP-licentie hebben,
zullen de WLC's hun licentie-tellingen tussen elkaar optellen.

V. Hoe werkt offline licentie (SLR) in HA N+1-instellingen?

A. Wanneer N+1 HA met SLR draait, is het vereist om extra licenties aan te schaffen voor elke AP
en deze op standby controller te reserveren. Dit betekent helaas twee keer zoveel licenties geven
als AP. Het is ook mogelijk de N+1 WLC niet te licentiëren indien u deze alleen voor
overvalscenario's houdt en daarom afhankelijk is van de evaluatievergunning en het feit dat er
geen rechtshandhaving is indien het aantal AP's wordt overschreden.

Kan ik licenties verplaatsen tussen twee 9800 controllers?

A.  Ja. Een van de voordelen van slimme licenties is dat deze gemakkelijk van de ene controller
op de andere kunnen worden "overgedragen". In het geval van een offline SLR-licentie moeten zij
eerst van de ene controller worden verwijderd en aan de andere worden toegevoegd. In het geval
van CSSM licenties, zullen AP-licenties in uw Smart-account verschijnen zoals deze worden
geconsumeerd op andere controller nadat de AP's zijn verplaatst. Het kan tot 8 uur duren voordat
deze veranderingen tot uiting komen.

Wat gebeurt er als ik geen vergunning heb voor mijn 9800 WLC?

A.Zelfs als de controller niet op de juiste wijze een licentie heeft, zal hij nog steeds volledig
functioneel zijn. Van tijd tot tijd ziet u meldingen en boodschappen die u eraan herinneren om uw
controller te licentiëren. Cisco behoudt het recht om audits uit te voeren om de naleving van
licenties te controleren.

Q. Is er verschil in vergunningen voor controllers 9800-40, 9800-



80, 9800-L en 9800-CL en EWC (die werken met 91X-serie
AP's)?

A.Nee, licenties zijn volledig identiek op alle platforms. In tegenstelling tot Mobility Express vereist
eWC (geïntegreerde 9800 controller op de 91X Series APs) licenties voor elke AP die er aan
wordt toegevoegd.

Q. Wat is het maximum aantal AP's dat ik kan aansluiten en
licentiëren op elk 9800 model?

A. De onderstaande tabel bevat het maximale aantal ondersteunde AP's voor elk 9800 WLC-
model:

WLC-model Max. AP-telling
9800-80 6000
9800-40 2000
9800-L 500
9800-CL router 6000

EWC Afhankelijk van het AP-model dat optreedt als EWC,
controleert u gegevensbladen

Hoe lang duurt het voordat een vergunning wordt
"geconsumeerd" en "in gebruik" blijkt te zijn?

A.Licentietelling wordt niet voor elke ap bijgewerkt en wordt niet meegedaan. Het kan tot 8 uur
duren voordat de licentie wordt gebruikt. 8 uur timer is standaard en kan niet worden gewijzigd.
Als de controller is herstart of HA is ingesteld, zal het eerste licentietellingrapport 1 uur later
worden gepubliceerd.

Als de AP door onstabiele verbinding van de WLC daalt, zou de licentie nooit kunnen worden
geconsumeerd.

Ik zie een 'ASR_1000_AdvEnterprise'- en
'ASR_1000_AdvIpservices'-licentie op mijn 9800 WLC. Heb ik
echt een ASR-routerlicentie nodig voor mijn 9800 WLC?

A.Nee. Dit wordt veroorzaakt door 2 insecten:

CSCv27421 - 9800 - 17.1 - Kan vergunning voor raadsservices niet verwijderen●

CSCvf53989 - 9800-40/80 - Samenvatting van de vergunningen voor slimme apparatuur toont
"ASR_1000_AdvIpservices"

●

Omwentelingen zijn puur cosmetisch, hebben geen invloed op 9800 functionaliteit en zijn opgelost
in 17.2.1 code release.

Vraag  Wat is het effect van hardware RMA op de licenties van

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvt27421
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvf53989


Cisco Catalyst 9800 Series controllers?

 A. Er is geen invloed op licenties door hardware RMA. Klanten kunnen hun toegangspunten
opnieuw verbinden met de nieuwe draadloze controller na RMA zonder dat dit een impact heeft op
licenties.

Vraag. Hoe kan ik een probleemoplossing-licentie geven op 9800
WLC?

A.Voordat u een case opent met Cisco TAC, moet u alles uitvoeren vanuit de onderstaande
controlelijst:

Controleer of domeintools.cisco.com oplosbaar is1.

tools.cisco.com is bereikbaar via http(s)2.

Verzamel de output van de volgende showopdrachten:

#show license tech support

#show license air entities added

#show license air entities deleted

#show license air entities no-change

#show license air entities summary

#show license air entities bulk

#show license eventlog

#show license usage

#show ap uptime

#show wireless stats ap join summary

3.

Verzamel de afgedankte apparatuur:

#set platform software trace ios chassis active R0 all-modules debug

>> Reproduce the issue

#show logging process ios internal to-file bootflash:license_debugs.txt

Hiermee slaat u het bestand met de naam licentie_debugs.txt op dat de knoppen in de flitser
van 9800 WLC bevat. Het makkelijkst om een bestand van license_debugs.txt van WLC
terug te krijgen is door het downloaden met een ingebouwde browser van het bestand die
onder Beheer > Beheer > File Manager te vinden is. In plaats hiervan kunt u ook elk ander
ondersteund protocol voor bestandsoverdracht gebruiken, zoals SFTP, FTP, TFTP,
enzovoort.

4.

Verzamel de pakketvastlegging op de interface die is gespecificeerd om te worden gebruikt
voor slimme licenties. In controller op een webinterface navigeren naar Problemen oplossen
> Packet Captures, stelt u de opname in op een relevante interface en klikt u op Start. De
informatie kan worden versleuteld, maar kan worden verzonden als er problemen zijn met
DNS of bereikbaarheid:

5.
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