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Introdução

Este original descreve o processo para obter a licença avançada da proteção do malware (AMP)
autorizada e acesso ao painel.

Contribuído por Uriel Islas, engenheiro de TAC da Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento de:

AMP para a licença dos valores-limite●

Conta de email●

Computador●

Componentes Utilizados

Este original não é restringido à versão de software específica, porém este original baseado dentro neste software:

Nuvem do público AMP●

Probabilidade ●

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 sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial de toda a etapa.

Configurar

A fim autorizar seu AMP para o produto dos valores-limite (AMP4E), você pode referir o email do
eDelivery ou um email do direito.

Nota: Se você não tem o acesso ao email do eDelivery, você pode contactar:



licensing@cisco.com ou visita o portal em linha em http://cisco.com/tac/caseopen. Após
seleto a tecnologia e a secundário-tecnologia apropriadas, selecionam licenciar alistado sob
o tipo de problema.

AMP para credenciais dos valores-limite

As credenciais AMP4E pertencem ao domínio da conta do Cisco Security (CSA). Assim que as
primeiras contas do Cisco Security setup, você poderia adicionar uns admins mais adicionais da
Segurança dentro de sua organização. No momento em que isso você aplica sua licença levantar
um exemplo novo da nuvem, você cria um CSA ou você pode entrar na licença usando suas
credenciais existentes CSA. Uma vez que feita, uma organização deve ser amarrada para seu
negócio.

Como setup uma nuvem pública nova

Etapa 1. Navegue sob a URL fornecida no email do eDelivery ou no email do direito.

Etapa 2. Selecione o seu preferem o centro de dados da nuvem.

Nota: A nuvem de Americas pode ser usada para todos os países. Não há nenhuma edição
relativa com latência para os países que estão longe.

Etapa 3. Ligue sua conta do Cisco Security à nuvem AMP.

http://cisco.com/tac/caseopen


a) Se você já tem as credenciais para um CSA, mas não para AMP4E, clique sobre o início de
uma sessão. Esta opção deve ligar seu CSA à nuvem AMP.

b) f você não tem uma nuvem AMP ou o org do Cisco Security estabelecido, clica sobre a conta
Create para aplicar a licença para sua empresa.

Etapa 4.  Se sua empresa não tem um CSA, a seguir incorpore os valores para todos os campos
como pedido para estabelecer-se.



Nota: Se alguém já tem um CSA em sua empresa, a seguir navegue sob o Web site do
castelo para autenticar suas credenciais. Selecione a URL baseada na nuvem que foi
configurada na nuvem de Americas do número 2.: nuvem de https://castle.amp.cisco.com
Europa: nuvem de https://castle.eu.amp.cisco.com Ásia-Pacífico:
https://castle.apjc.amp.cisco.com.

Etapa 5. Uma vez que o CSA é criado, indica uma página completa do registro da conta.

https://castle.amp.cisco.com
https://castle.eu.amp.cisco.com
https://castle.apjc.amp.cisco.com


Etapa 6. Verifique uma boa vinda nova ao email do Cisco Security de no-reply@amp.cisco.com.

mailto:no-reply@amp.cisco.com


Etapa 7. Ative sua conta do email bem-vindo em etapa 1



Etapa 8. A autenticação no Web site do castelo depende da nuvem precedente configurada em
seu negócio.



Nuvem https://castle.amp.cisco.com de Americas

Nuvem de Europa - https://castle.eu.amp.cisco.com

Nuvem de Ásia-Pacífico - https://castle.apjc.amp.cisco.com

Etapa 9. Aplique sua licença em etapa 2.

Etapa 10. Início de uma sessão com sua conta do Cisco Security.

https://castle.amp.cisco.com
https://castle.eu.amp.cisco.com
https://castle.apjc.amp.cisco.com


Etapa 11. Uma vez que você obtém dentro, clique sobre a ordem da reivindicação.

Etapa 12. Agora sua ordem é com sucesso reivindicação e você poderia lançar o console
AMP4E.
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