Instale chaves satisfeitas da licença de servidor
do TelePresence
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Introdução
Este documento descreve instalar uma chave da liberação e uma chave da opção no server do
índice do TelePresence (TCS) através da interface da WEB.
Contribuído por Careem Corbett, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos
Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
A instalação satisfeita do server do TelePresence (TCS).
Instalaram com sucesso uma máquina virtual TCS (VM) e aplicaram um endereço IP válido que
fosse alcançável através da interface da WEB.
Aplicaram-se para e receberam-se uma chave válida da liberação e ou a chave da opção para o
número de série TCS.
Tenha o acesso ao TCS VM com uma conta de administrador pela interface da WEB.
Conhecimento do comando line interface(cli) do comando prompt de Windows (CMD).
Nota: Os Guias de Instalação podem ser encontrados aqui:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-content-server/productsinstall..

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:
Versão 7.1 TCS
Liberações da versão 7.x e 6.X TCS.
Email licenciar com chave da liberação e ou chave da opção.
Um navegador da Web, tal como Firefox, o internet explorer ou o Google Chrome.
Comando line interface(cli) do comando prompt de Windows (CMD)
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
Este vídeo do exemplo da interface da WEB suplementa este documento:

Instale chaves da chave e da opção requerida da liberação
Nota: Você deve ser entrado como um administrador local para instalar, desinstalar, ou
controlar a máquina virtual TCS (VM). O resto deste guia supõe que você instalou o TCS
VM até o ponto da instalação da chave de licença.
Etapa 1. Copie o arquivo S_7_1_TCSVM_Bundle.zip ou S_7_1_TCSBE6K_Bundle.zip a um
dobrador em seu sistema e extraia os arquivos. Lance o comando prompt e mude o diretório ao
local da pasta:

Etapa 2. Execute GetTCSVirtualSN.exe para gerar o número de VirtualSerial (VSN) para seu TCS
VM. Copie o número virtualserial:

Etapa 3. Depois que você instalou seu server satisfeito e tem seu número de série, contacte Cisco que licencia para
o as chaves da chave e da opção da versão inicial. Você pode fazer assim esteja enviando um
email a licensing@cisco.com. Esta informação é parte do certificado da reivindicação que você
recebeu após ter pedido o TCS VM. Ccontact Cisco que licencia a equipe para o auxílio com seu Product
Authorization Key da base do software (PAK) e a opção PAK caso necessário para as próximas etapas. No email do exemplo,
você pode ver uma chave da liberação da amostra e chaves da opção para seu TCS:

Nota: Os exemplos do PAK são fora do âmbito deste documento.
EMAIL DO EXEMPLO

Etapa 4. No diretório S_7_1_TCSVM_Bundle.zip ou S_7_1_TCSBE6K_Bundle.zipextracted, crie
um arquivo de TCSLic.txt usando a informação licenciando neste formato:

No>> de série <<Virtual
de Key>> do <<Release do
<<Recording 5 Key>>
2 <<Live Key>>
Nota: No arquivo de texto da licença, certifique-se de que não há nenhum espaço extra
antes ou depois das chaves de licença.

Etapa 5. Execute o comando prompt (CMD) como um administrador. Execute o PreInstaller.cmd
do diretório extraído S_7_1_TCSVM_Bundle.zipor S_7_1_TCSBE6K_Bundle.zip para configurar o
PRE-instalador satisfeito do server:

Etapa 6. Confirme Preinstaller.cmd terminado:

Etapa 7. Execute S7_1_VM.exe para instalar o software TCS no VM:

Siga as alertas para terminar a instalação TCS.

O instalador valida a chave da liberação e as chaves das opções que foram instaladas no registro
após ter executado o PreInstaller.cmd.

Etapa 8. Execute o PostInstaller.cmd do dobrador VMSCRIPTS no CommandPrompt (CMD) para
configurar o Cargo-instalador. Isto recarrega o sistema:

Etapa 9. Confirme o TCS recém-criado VM é em serviço. Lance a interface da WEB TCS em um
navegador da Web e navegue ao Gerenciamento > à informação do servidor do índice a verificar
que as chaves da chave e da opção requerida da liberação estiveram instaladas:

Instalando chaves da opção adicional usando a interface da WEB
Etapa 1. Início de uma sessão à interface da WEB que opta a aba do Gerenciamento para o TCS:

Etapa 2. Enrole para baixo a seção da opção de software:

Etapa 3. Copie o valor chave que de opção você recebeu em seu email da licença e incorpore o
valor ao campo chave da opção adicionar e o clique adiciona a chave da opção:

Nota: Você deve reiniciar o serviço do Content Engine para que suas mudanças sejam
aplicadas
Etapa 4. Repita etapa 2 para cada chave que da opção adicional você gostaria de adicionar a seu
TCS VM.

Verificar
As chaves instaladas da opção mostrarão sob a informação do servidor satisfeita na página do
Gerenciamento.

Troubleshooting
Etapa 1. Verifique que a chave esteve copiada corretamente do email licenciar e o arquivo de
licença esteve criado corretamente. Alguma mudança na corda alfanumérica do valor pode
causar um erro.
Etapa 2. Verifique os fósforos chaves com o número de série correto do server do índice do
TelePresence (TCS).
Etapa 3. Avalie etapas uma a dois outra vez. Se tudo está correto, adicionar as chaves uma vez
mais. Assegure-se de que não haja nenhum espaço extra ou caráter no valor incorporado e esteja
certo incluir todos os traços.
Se você encontra quaisquer erros após seguintes etapas uma a três acima, contrate o tac Cisco.

