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Introdução

Este original descreve como trabalhos do consumo e do excedente da licença em uma solução da
empresa do Contact Center de Cisco (CCE) com licença esperta.

Contribuído por Anuj Bhatia e por Ramiro Amaya, engenheiros de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Liberação CCE 12.5(1)●

Licença esperta●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

CCE 12.5(1)●

Licença esperta●

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.

Background

A solução CCE 12.5(1) usa a característica esperta da licença de Cisco que entrega a visibilidade
na posse e no consumo da licença. Uma vez que a solução é registrada a sua conta esperta
respectiva no gerenciador de software esperto de Cisco (CSSM) os administradores podem ver a
contagem e o uso da licença. Pode haver as encenações onde o Contact Center pode



consumir licenças além da quantidade autorizada que pode conduzir à Para fora--conformidade.
Este original explica com exemplo na encenação do excedente e como uma pode receber de
volta a solução na conformidade.

Procedimento

Considere esta carta mensal onde o cliente é autorizado para 100 agentes.

Nota: A carta igualmente explica os termos importantes usados no Contact Center para
licenciar esperto

Nos øs 100 agentes entre simultaneamente ao sistema e se o agente esperto que no
registador A CCE vê o AS100 do uso consistentemente para 15 minuto ajustou o parâmetro
do pico de USO (PU) a 100. Enquanto a solução é autorizada para 100 o sistema está na
conformidade e a bandeira da conformidade (CF) é mantida em 0.

●

Nos òs 102 agentes simultâneos entre ao sistema e o agente esperto ajustou o PU a 102 se
vê o mesmo uso por 15 minutos. Do agente as sincronizações espertas igualmente com
portal CSSM cada 15 minutos e para as 4 sincronizações consecutivas isto é 60 minuto o
veem e relatam que o PU de 102 ao portal que CSSM o sistema obtém movido dentro fora do
estado da conformidade. O parâmetro fechado do uso (LU) obtém marcado com 102 e a
bandeira CF é mudada igualmente a 1.

●

Nos?ns 95 agentes simultâneos entre ao sistema e o PU é ajustado a 95, porém a solução é
ainda dentro fora do estado da conformidade. uma contagem de 90-dia começa para baixo,
que dê a cliente 3 meses para obter o sistema de novo no estado da conformidade.

●

A bandeira CF está mantida enquanto 1 e fora da contagem regressiva da conformidade
continua mesmo se o pico de USO é 100 ou menos como visto no 4o.

●

Nos 5os 110 agentes simultâneos entre e o PU de 110 é mantido para uma hora, em●



consequência as mudanças LU de 102 a 110. Porque o CF foi ajustado já a 1 no ò a
contagem para baixo o temporizador continua sem a mudança que mostra 88 dias deixados
para a aplicação. 

O comportamento similar é considerado no 7o onde número total de agentes simultâneos que
onde entrado para mais do que uma hora onde 112. Isto muda o LU a 112 que mantêm a
bandeira CF como 1.

●

Nas 8as compras do cliente 12 licenças mais adicionais do agente e no número total da
solução de agentes simultâneos entraram onde 90. Como as sincronizações espertas do
agente com portal CSSM depois que o sistema da compra realiza a solução é autorizada
agora para 112 agentes. Reverte para trás a solução no modo da conformidade mudando o
CF a 0 e restaura o LU a 0.

●

No 12o a mesma encenação é considerada onde se o sistema vai além do PU de 112 e é
consistente por 15 minutos PU obtém o grupo para os movimentos 120.Solution dentro fora
do estado da conformidade se relatórios do agente espertos este tempo consecutivo do pico
de USO 4 ao portal CSSM.

●
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