Instale uma chave da opção em um valor-limite
baseado TC
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Introdução
Este documento descreve como aplicar uma chave da liberação e uma licença da chave da opção
aos valores-limite baseados software do codec do TelePresence (TC) através da interface da
WEB e do comando line interface(cli).
Contribuído por Travis Edwards, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
O software TC baseou Enpoints
Instalou com sucesso o valor-limite TC e aplicou um endereço IP válido que fosse alcançável
através da interface da WEB e ou do CLI.
Aplicado para e recebido um email licenciar com toda a opção ou liberação fecha válido para o
número de série do dispositivo.

Alcançou o valor-limite TC com uma conta admin pela interface da WEB ou pelo CLI.
O familiar com software TC baseou Guias de Instalação do valor-limite:
Série SX
Série MX
Série EX
Série C

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:
Liberações do software 7.X TC
Software de simulação do temrinal do Shell Seguro (ssh) da massa de vidraceiro para a linha de
Comman (CLI) acesso.
Algum valor-limite do software TC tal como a série C, a série MX, a série SX ou a série EX.
Email licenciar com uma chave da liberação ou chave da opção.
Um navegador da Web tal como Firefox, internet explorer ou Chrome.
As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Configurar

Adicionar chaves da opção através da interface da WEB
Nota: As chaves da liberação para valores-limite TC não são exigidas após TC6.3. Você
pode somente adicionar chaves da liberação pelo CLI através de uma sessão SSH após a
versão TC6.3.

Este vídeo demonstra o procedimento da interface da WEB coberto por este documento.
Step1: Reveja seu email licenciar que contém uma chave da liberação e chaves das opções. Está
aqui um email do exemplo.

Passo 2: Navegue à interface da WEB do valor-limite datilografando o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT da unidade em um navegador da Web e o início de uma sessão
com uma conta admin.

Passo 3: Navegue às chaves da manutenção > da opção às chaves da opção instalar ou a
manutenção > o upgrade de software para instalar uma chave da liberação como parte dos
porcess da elevação.

Passo 4: Adicionar cada chave da opção recebida pelo email. Incorpore o valor chave da opção
no campo chave da opção adicionar e clique-o então adicionam a chave da opção.

Passo 5: Adicionar todas as chaves da opção um por um. As chaves da opção do reinício do
clique são adicionadas afinal.
Nota: Um reinício é exigido para que as chaves da opção tomem o efeito.
Nota: Se o valor-limite está em um atendimento, o atendimento deixará cair quando o valorlimite reinicia.

Passo 6: Reinicie o valor-limite clicando o dispositivo do TelePresence do reinício.

Adicionar uma chave da opção e uma chave da liberação através do CLI
Passo 1: Abra a massa de vidraceiro e incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do valor-limite ao campo do nome de host (ou o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT).
Passo 2: Clique a opção SSH.
Passo 3: Clique aberto.

Passo 4: Início de uma sessão dentro com uma conta admin. Incorpore a senha de admin quando
alertado.
Passo 5: Adicionar as chaves da liberação e da opção à unidade. Incorpore os comandos:
o xcommand SystemUnit OptionKey adiciona a chave: [option key]
o xcommand SystemUnit ReleaseKey adiciona a chave: [release key]
Passo 6: Recarregue as chaves do valor-limite foram aplicados afinal. Incorpore o comando:
bota do xcommand

Verificar
Verifique as chaves da opção instaladas com sucesso. Navegue ao Home Page da interface da
WEB do valor-limite. Observe que as opções instaladas estão alistadas por opções instaladas:

Verifique as chaves da liberação e da opção aplicadas ao valor-limite através do CLI. Abra uma
sessão CLI SSH e incorpore os comandos:

lista de SystemUnit OptionKey do xcommand
lista de SystemUnit ReleaseKey do xcommand

Troubleshooting
Edição 1: Instale uma chave da opção da monitorização remota e você recebe um erro, chave da
Opção inválida:

Esta chave da opção exige uma versão de software do mínimo TC de TC7.3.3 ou mais altamente.
Navegue ao Home Page e verifique que a versão de software está na versão mínima ou mais
altamente. Se você tem TC 7.3.3 ou um software mais alto instalado e tem uma chave válida da
liberação instalado e ainda encontra este erro, contacte o tac Cisco para o auxílio.
Edição 2: Instale uma chave do relase e você vê “um erro da chave inválida da liberação” no
valor-limite. Uma causa provável provem do software NON-cripto instalado no valor-limite com
uma chave da liberação para o software cifrado. Uma segunda causa provável provem de uma
imagem do software cifrada instalada quando você tem uma chave NON-cripto da liberação
instalado.
Nota: O tcnc no nome de arquivo designa uma imagem NON-cripto. Apenas o tc no nome
de arquivo do software designa um cripto imagem.

Edição 3: Entre a um valor-limite e mostra como um SX80 quando deve mostrar porque um
MX700 ou um MX800, neste caso, o valor-limite têm uma chave de produto incorreta instalada.
Contacte licenciar @cisco.com licenciar para ter uma chave de produto gerada. Aplique a chave
de produto recebida como uma chave da opção com os procedimentos notáveis neste
documento. Esta edição pode ocorrer quando um dispositivo esteve substituído através de um
processo da autorização de material do retorno (RMA).
Edição 4: Instale uma chave e observe da “um erro chave Opção inválida”:

Verifique que você está instalando uma chave da opção e não uma chave da liberação de seu

email licenciar:

Para adicionar corretamente uma chave da liberação à unidade execute as etapas alistadas na
seção adicionam uma chave da opção e uma chave da liberação através do CLI.

Chaves disponíveis da opção para valores-limite TC
Chaves da
opção

Descrição

Apresentador (Inválido para EX90, EX60, intrépido e Vêneto)
natural
Esta chave é exigida para enviar ou receber a apresentação
Definição
Reserva a velocidade máxima do atendimento a 4Mbps. O padrão é 2Mbps
superior
(Inválido para C20, EX60, intrépido e Vêneto)
Multisite
Permite valores-limite de executar nativamente atendimentos multipontos
(C20 e SX20 somente)
Definição alta
Fornece definição a chamada alta
Dual o
(C20, C40, e EX90 somente)
indicador
Permite o segundo indicador
(TC7.3.3 e acima)
Monitoramento
sua característica permite que um administrador monitore uma sala da interface da WEB
remoto
do valor-limite obtendo instantâneos das fontes da câmera conectadas ao valor-limite

