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Introduction

Este artigo descreve o processo de obtenção do PID de atualização de licença da VM no Cisco
Commerce Workspace (CCW). Observe que o PID de atualização de VM funciona apenas com as
licenças de VM legadas.

Prerequisites

Antes de iniciar, certifique-se de que tem os seguintes dados à sua disposição:

Conta ativa do Cisco.com●

Obtendo o PID de atualização da licença da VM

Passo 1:

Ir para Cisco Commerce Workspace e faça login com sua conta Cisco.com.

/content/en/us/about/help/registration-benefits-help.html
https://apps.cisco.com/Commerce/guest


Passo 2:

Na barra de menus, selecione Pedidose, em seguida, Criar pedido.

Passo 3:



No Criar um pedido selecione se deseja continuar com ou sem uma ID de venda. Clique
em Continuar.

Resultado da etapa: O sistema exibe a página Criar pedido.

Note: Para o objetivo deste cenário, a opção Sem uma ID de venda é selecionada.

Passo 4:

No Criar pedido insira valores para todos os campos obrigatórios e clique em Continuar.

Resultado da etapa: O sistema exibe a guia Itens do seu pedido.



Passo 5:

Na guia Itens, clique em Procurar produtos e soluções.

Resultado da etapa: O sistema exibe a página Procurar produtos e soluções.



Passo 6:

Na página Procurar produtos e soluções, na guia Pesquisar e adicionar, selecione o botão de
opção Descrição do produto ou SKU como uma opção a ser pesquisada. No campo Descrição do
produto ou SKU, insira L-ISE-VMC-UPG=. Clique em Buscar.

Resultado da etapa: O sistema exibe resultados relevantes para sua pesquisa.

Passo 7:



Ao lado da SKU exibida pelo sistema, clique no ícone de mais na coluna Qtde para adicionar o
item ao carrinho Itens selecionados.

Resultado da etapa: O sistema exibe uma mensagem de notificação que informa que você
adicionou o item ao carrinho com êxito.

Passo 8: 

Na seção Itens selecionados, confirme se você adicionou a quantidade correta de itens e clique
em Adicionar. Para determinar a quantidade de PIDs de atualização de licença da VM que você
precisa solicitar, identifique quantas licenças de VM legadas você deseja atualizar (para obter
mais informações, consulte a Etapa 3 em ).

Resultado da etapa: O sistema retorna à sua página de pedido e exibe a mensagem de
notificação que informa que você adicionou os itens ao seu pedido com êxito.



Etapa 9:

Na seção Conta inteligente, clique em Atribuir Conta inteligente do cliente final.

Note: Para os fins deste artigo, a Smart Account é atribuída no cabeçalho para que todas as
licenças neste pedido sejam atribuídas à mesma Smart Account. Para obter mais
informações sobre como associar um pedido de vendas a uma Smart Account, consulte
Como associar um pedido de vendas a uma Smart Account.

Resultado da etapa: O sistema exibe a caixa de diálogo Atribuir Smart Account.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/licensing/common-licensing-issues/how-to/lic217146-how-to-associate-a-sales-order-to-a-smar.html


Etapa 10:

Na caixa de diálogo Atribuir Smart Account, selecione uma das opções. Para o objetivo deste
artigo, a opção Selecionar uma conta existente está selecionada. Na lista suspensa Pesquisar
por, selecione Identificador de domínio e digite o nome da sua Smart Account na caixa de
pesquisa. No campo Virtual Account Name, insira o nome da sua Virtual Account. Clique em
Atribuir.

Resultado da etapa: O sistema retorna ao seu pedido. 



Etapa 11:

No campo Nº da ordem de compra, clique no ícone do lápis, insira o número da ordem de compra
no campo e clique em Atualizar para confirmar sua entrada. Na guia Itens, na Ordem de Compra.
Coluna Referência de linha, insira o número da ordem de compra de cada item. Clique em Salvar
e continuar.

Tip: Para garantir que você inseriu todas as informações corretamente, clique no botão
Verificar validações locais. Se tudo estiver correto, o sistema exibirá uma mensagem de
notificação informando que seu pedido atende às regras do país/região.

Resultado da etapa: O sistema exibe a guia Descontos.



Etapa 12:

Na guia Descontos, você pode verificar os descontos aplicáveis. O sistema exibe uma mensagem
de notificação que informa que o preço do seu pedido foi estabelecido com êxito. Clique em
Continuar.

Resultado da etapa: O sistema exibe a guia Envio e instalação.



Passo 13:

Na guia Envio e instalação:

Na seguinte seção: Insira:

Destinatário final Endereço do consignatário final

Grupos de envio

Endereço de entrega●

Endereço do local de instalação●

Endereço do cliente final●

Contato de remessa●

Contato do cliente final●

Informações de envio
Data da solicitação●

Opção de roteamento●

Opções de serviço de envio●

Expanda a seção Itens de linha clicando no ícone de adição.



Resultado da etapa: O sistema exibe os itens de linha em uma lista compactável.

Passo 14: 

Na seção Itens de linha, abra a caixa de diálogo Alterar opções de entrega de linha clicando em
Editar na coluna Método de entrega. Nos seguintes campos:

Opções de entrega Clique no botão de opção Eletrônica.



E-mail de envio/cliente final Digite o endereço de e-mail.

Referência do cliente Insira o número da ordem de compra.

Aplicar ao grupo Clique na caixa de seleção para aplicar as
informações aos itens deste grupo.

Clique em Atualizar. Você também pode editar o e-mail do cliente final clicando no ícone do lápis
na coluna E-mail do cliente final. Em seguida, clique em Salvar e continuar.

Tip: Para garantir que você inseriu todas as informações corretamente, clique no botão
Verificar validações locais. Se tudo estiver correto, o sistema exibirá uma mensagem de
notificação informando que seu pedido atende às regras do país/região.

Resultado da etapa: O sistema exibe a guia Cobrança.



Figura 1: Alterando as opções de envio da linha.

Etapa 15:

Na guia Cobrança, nas guias a seguir:

Informações de imposto Na lista suspensa Tributação, selecione uma das
opções que se aplicam ao seu pedido.

Informações de cobrança e contatos Insira o endereço de cobrança e o contato de
cobrança.

Informações de pagamento Selecione um dos métodos de pagamento na seção
Informações de pagamento.

Clique em Salvar e continuar.

Resultado da etapa: O sistema exibe a guia Revisar e enviar.

Figura 2 - Opções de tributação.



Figura 3 - Informações de cobrança e de contato.



Figura 4 - Método de pagamento.

Passo 16:

Na guia Revisar e enviar, certifique-se de que todos os ícones, como Itens, Descontos, Entrega e
instalação e Cobrança, estejam azuis. Se alguns dos ícones estiverem vermelhos, será
necessário retornar à respectiva guia e corrigir os campos vermelhos. Revise as informações nas
seções Resumo financeiro e Resumo do pedido. Na seção Notificação de envio do pedido,
certifique-se de inserir as informações de contato corretas. Clique em Enviar pedido.

Resultado da etapa: O sistema exibe uma mensagem de notificação que informa sobre o envio
bem-sucedido do pedido e um link para exibir seu pedido enviado.





Figura 5 - Sumbissão confirmada.

Verificar

Use esta seção para confirmar que você obteve com êxito o PID de atualização de licença da VM.

Etapa de verificação: No Cisco Smart Software Manager (CSSM), na guia Inventário, selecione
sua Virtual Account, clique em Licenças e, em seguida, localize o PID de Atualização de Licença
da VM que você depositou em sua Smart Account.

Resultado da etapa: Se você obteve com êxito o PID de atualização da licença da VM, o sistema
retornará os resultados para este PID de atualização da licença da VM.



Troubleshooting

Se você tiver algum problema durante o processo de obtenção do PID de atualização de licença
da VM, abra um caso noSupport Case Manager (SCM). 

https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
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