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1. Licenciar principal da infraestrutura - Recursos para clientes/equipes de conta dos sócios

A licença MGMT e a compra do
dispositivo/adquirem O registro PAK/redenção do arquivo de licença e envia novamente Aplicando ou recuperando a licença na prima infra/centro de operação

Ajuda pedindo básica
Guia pedindo●

Esclarecimento/perguntas para grande RFQs
ou negócios

BDM●

PM●

  
Compra através de CCW
https://apps.cisco.com/ccw/cpc/estimate/create
Elevação através de
https://tools.cisco.com/gct/Upgrade/jsp/index.jsp
POSTO

Clientes COM ID de CCO
https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart
Clientes SEM ID de CCO http://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-
cisco-worldwide-contacts.html
Apoio da licença
(separação, consolidação, migração da versão)
https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422

Ajuda do fazendo download do software (e as correções de programa)
Contactando TAC http://www.cisco.com/c/en/us/support/web/tsd-cisco-
worldwide-contacts.html
Contactando as operações globais licenciar (GLO)
https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422

2. Infraestrutura principal 2.x, dispositivos de rede e server (controlados contra apoiado)

https://apps.cisco.com/ccw/cpc/estimate/create
https://tools.cisco.com/gct/Upgrade/jsp/index.jsp
https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart
http://www.cisco.com/c/pt_br/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html
http://www.cisco.com/c/pt_br/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html
https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422
http://www.cisco.com/c/pt_br/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html
http://www.cisco.com/c/pt_br/support/web/tsd-cisco-worldwide-contacts.html
https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422






3. Infraestrutura principal 3.x, dispositivos de rede e server (controlados contra apoiado)





4. Controlador e Apps APIC EM – Licenciar & apoio do produto



5. FAQ e soluções proposta

Q1

Licença de demonstração expirada ou aproximação de dados da expiração●

Solução 

Vá a https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422●

Q2

Exigindo o auxílio com degradação da licença de uma versão da infraestrutura principal a
uma versão mais baixa da infraestrutura principal (o nó-fechamento removido licencia à
licença nó-fechado, apronta a infraestrutura 2.x para aprontar a infraestrutura 1.x)

●

Solução

Vá a https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422●

Q3

Tentativa misturar a avaliação e as licenças permanentes●

Solução

Uso um ou o outro segundo a situação (avaliação OU licença permanente)●

Q4

Instalando licenças baixas múltiplas e obtenção de um erro●

Solução

Remova a licença baixa extra●

Q5

https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422
https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422


Tentando instalar a conformidade LMS, LMS ou as licenças WCS na infraestrutura principal,
e em obter um erro

●

Solução

Remova as licenças que causam edições e instale somente licenças principais da
infraestrutura

●

Nota: As licenças LMS fornecidas com as compras principais da infraestrutura não podem ser
usadas na infraestrutura principal.  A licença principal da conformidade da infraestrutura (apesar
de seu nome), pode somente ser aplicada no LMS.  A funcionalidade básica da conformidade é
fornecida na infraestrutura principal e não exige a licença da conformidade.

Q6

Instalar licenças e a contagem da licença indicada é diferente (geralmente menos do que) a
contagem da licença no arquivo de licença

●

Solução

Inspecione o índice do arquivo de licença e o índice indicado●

Remova e reinstale a licença●

Q7

Licença baixa faltante e tentativa instalar a licença do acreditação (PI-COMO) ●

Solução

Você precisa de comprar a licença baixa e de instalar isso na infraestrutura principal 2.x antes
de instalar a licença do acreditação (PI-COMO)

●

Q 8

Instalando a licença do Gerenciamento do server UCS (PI-US) na versão principal da
infraestrutura 2.2 (ou mais cedo) sem a tecnologia necessária embale

●

Instalando a licença do Gerenciamento UCS VM (PI-UV) na versão principal da infraestrutura
2.2 (ou mais cedo) sem a tecnologia necessária embale

●

Solução

Nota: O server UCS e a funcionalidade de gerenciamento UCS VM foram introduzidos com a
introdução de blocos da tecnologia

Você precisa de promover a PI 2.2 e aplicar a tecnologia necessária embala (refira Release
Note associados no cisco.com)

●

Q 9

Instalando o nó trave licenças removidas no 2.1 principal da infraestrutura ou mais cedo e
obtendo um erro

●

Solução

As licenças removidas fechamento do nó podem somente ser instaladas na infraestrutura
principal 2.2 ou nas versões posteriores

●

http://www.cisco.com/c/pt_br/support/cloud-systems-management/prime-infrastructure/products-release-notes-list.html
http://www.cisco.com/c/pt_br/support/cloud-systems-management/prime-infrastructure/products-release-notes-list.html


Promova para aprontar a infraestrutura 2.2 ou para substituir licenças removidas fechamento
do nó com a licença travada nó

●

Contacte operações globais licenciar (https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422) e
pede que sejam licenças travadas nó emitidas; Note isso que as operações globais licenciar
invalidarão as licenças removidas fechamento do nó; você precisará de fornecer UDI

●

Q 10

Distribuindo uma mistura de removida nó-fechado, nó-fechado e/ou de licenças das
versões diferentes da infraestrutura principal

NOTA da solução

A infraestrutura principal 2.2 e mais alto aceitará licenças de NC 1.0, da infraestrutura principal
1.x, da infraestrutura principal 2.x (licença nó-fechado) e da infraestrutura principal 2.x (o
fechamento do nó removido licencia).

O 3.0 principal da infraestrutura aceitará todas as licenças aceitadas por 2.2 e igualmente aceitará
licenças principais do 3.0 da infraestrutura

Q 11

Re-hospedando suas licenças de uma infraestrutura principal a outra ●

NOTA da solução

o Re-acolhimento da licença é exigido somente se você é 2.1 principal running da infraestrutura
ou mais cedo.  Começando com infraestrutura principal 2.2, as licenças não são nó travado. As
licenças removidas fechamento do nó não precisam re-de ser hospedadas. Você pode apenas
salvar uma cópia de suas licenças removidas fechamento do nó e usá-las em sua infraestrutura
principal

Migrar do dispositivo virtual aos dispositivos físicos igualmente não exige o re-acolhimento se
você é a infraestrutura principal running 2.2 ou mais alto

Q 12

Instalando a infraestrutura principal e o centro de operações principal da infraestrutura
licencia na mesma instância da infraestrutura principal e de obter um erro

●

Solução

Nota: Você não pode executar um server porque infraestrutura da prima e centro de operações
principal da infraestrutura ao mesmo tempo

Você precisa de remover as licenças principais da infraestrutura do exemplo principal do
centro de operações da infraestrutura

●

Q 13

Consolidando licenças múltiplas ou rachadura de uma grande licença às licenças múltiplas●

Solução

Vá a https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422●

https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422
https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422


Q 14

O pedido do auxílio com licenças comprou com Cisco UM SKUs●

Solução

Vá a https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422●

Nota: As licenças de Cisco UM não podem ser aplicadas na infraestrutura principal 1.x ou NC
1.0

●

Q 15

Pergunta em relação à licença principal da infraestrutura para algum dispositivo de rede de
comunicação específico ou server UCS

●

Solução

Veja por favor guias pedindo para a infraestrutura principal 3.x ou o
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/prime-
infrastructure/presentation-c97-735996.pdf principal da infraestrutura 2.x

●

Vá a https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422●

Q 16

Envia novamente: A infraestrutura principal 2.x e o 3.0 não exigem o nó-travamento assim
que o rehost ou o RMA não são aplicável. Para envia novamente de uma licença existente,
clientes deve usar LRP (portal do registro de licença) um pouco do que aberto um caso com
operações globais licenciar.

●

Solução

Guia portal do registro de licença:
https://www.cisco.com/web/fw/tools/swift/xui/PDF/licensing_portal_user_guide.pdf

●

https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422
/content/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/prime-infrastructure/presentation-c97-735996.pdf
/content/dam/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/prime-infrastructure/presentation-c97-735996.pdf
https://survey.opinionlab.com/survey/s?s=10422
https://www.cisco.com/web/fw/tools/swift/xui/PDF/licensing_portal_user_guide.pdf
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