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Para obter uma licença de AnyConnect da emergência para seu ASA - siga as etapas abaixo:

Estas instruções são para os modelos clássicos 5505 - 5585 ASA.  Seguindo estas instruções,
você destravará a capacidade máxima do usuário simultâneo do hardware e você será autorizado
legalmente apoiar todo o número de usuários autorizados durante um este período de 13
semanas.  No fim do período experimental (13wk), você deve ter uma licença comprada continuar
o uso legal de AnyConnect.

Vai aqui https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart

Selecione todas as licenças para o username

Selecione em seguida a gota-para baixo das licenças da obtenção, e escolha o programa
demonstrativo e a avaliação…

https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart


Você deve ver a seguinte tela. 

Sob a família de produtos selecione produtos de segurança. 

Sob o produto selecione AnyConnect mais/licença da licença de demonstração e emergência
COVID-19 de Apex(ASA).



Selecione em seguida.

Na página que se publica fornece o número de série da saída do comando show version do ASA e
indique o número de usuários originais totais de AnyConnect em seu ambiente. (Nota: Você não
precisa de especificar a conta esperta ou a informação de conta virtual.)



Clique em Next. 

Na página final assegure-se de que seu endereço email esteja correto (se não escolha adicione
para adicionar seu endereço email novo) e o clique submete-se. 



Você pode transferir sua licença nova diretamente da tela selecionando o botão da transferência. 
Adicionalmente, a licença ser-lhe-á enviada por correio eletrónico apenas em um par minutos.

Aplicando seu AnyConnect novo licencie a seu ASA



Para o fundo do arquivo de licença você encontrará sua chave de ativação.  Veja o exemplo
abaixo:

Aplique a licença nova indo a seu ASA e participando no modo de configuração (conf t) e
datilografia:

    ASA(config)# activation-key <new license key>

Uma vez que a licença é aplicada você necessidade:

salvar a configuração (escreva a memória) ●

Isto termina o processo para temporariamente aumentar a contagem da licença para clientes de
AnyConnect ao máximo em sua plataforma ASA.
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