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Introdução

Este original descreve o processo, as definições, e o Troubleshooting da ativação do serviço
esperto licenciar em ESA/SMA/WSA.

Pré-requisitos

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

Versão 12.0 mais recente de AsyncOS da ferramenta de segurança do email (ESA).●

Versão 12.0 mais recente de AsyncOS do dispositivo do Gerenciamento de segurança (S A).●

Versão 11.7 mais recente de AsyncOS da ferramenta de segurança da Web (WSA)●

Nota: Permitir a característica esperta da licença no ESA/SMA/WSA é permanente e não
permite a opção reverter um dispositivo de volta ao modo clássico da licença.

Informações de Apoio



Licenciar de Smart fornece a capacidade a:

Controle todo seu produto que licencia de um local central●

Normaliza o processo entre o exame um ESA/SMA/WSA virtual, usando 1 método para
aplicar e controlar licenças

●

Aplique facilmente uma licença a seu ESA/SMA/WSA●

Receba os alertas relativos para licenciar a expiração●

O modelo de hardware ESA/SMA/WSA, fora da caixa, tem um período de avaliação de 90-dia
para todos os serviços

●

Sumário do assunto global da licença esperta de Cisco

Mesmo que a finalidade do núcleo deste artigo fosse configurar Smart que licencia serviços no
ESA/SMA/WSA, nós incluímos as relações abaixo para fornecer o sentido geral para educar no
assunto.

Registrar o host ESA/SMA/WSA com licenciar esperto exige primeiramente o proprietário do
dispositivo possuir uma conta esperta.

As contas espertas são emitidas uma pelo domínio.●

O administrador da conta esperta pode criar contas virtuais do secundário-nível permitindo a
segregação dos recursos.

●

As contas virtuais podem ser usadas para restringir o acesso às licenças diferentes dos
produtos da Cisco baseadas em necessidades de cliente.

●

Os clientes alcançam o gerenciador de software esperto de Cisco (CSSM) para controlar
licenças e transferir TOKENS

●

As seguintes relações fornecidas por Cisco, incluem vídeos, guias, e explicações relativas a
licenciar de Smart:

Crie a conta esperta nova ou peça-a para adicionar um usuário a uma conta existente●

Web page esperto de Cisco da vista geral licenciar do software●

Guia de distribuição esperto licenciar●

As contas Cisco de Cisco Smart paginam●

O gerenciador de software esperto Cisco pagina●

Gerenciador de software esperto de Cisco (CSSM)●

Fora da caixa

Todo o modelo de hardware ESA/SMA/WSA comprado inclui licenças de avaliação de 90-dia
para todas as características

●

Todos os modelos de hardware que migram com o Licenses(CL) clássico existente receberão
licenças de avaliação de 90-dia

●

Todos os modelos virtuais ESA/SMA/WSA exigem um arquivo básico VLN (.xml) carregado
ao dispositivo para ligar it/them ao server da elevação/atualização

●

Todos os modelos virtuais ESA/SMA/WSA quando criados, não incluem licenças de 90-dia e
exigem o registro através da licença clássica VLN (o .xml)

●

Todos os modelos virtuais ESA/SMA/WSA que migram com as licenças clássicas existentes●

https://software.cisco.com/smartaccounts/setup#accountcreation-account
/content/en/us/products/abt_sw.html
/content/en/us/td/docs/wireless/technology/mesh/8-2/b_Smart_Licensing_Deployment_Guide.html
/content/en/us/products/software/smart-accounts.html
/content/en/us/buy/smart-accounts/software-manager.html
https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing


(CL) incluem licenças de avaliação de 90-dia

Requisitos de comunicação

Uma comunicação smartreceiver.cisco.com da rede ou do proxy na porta TCP 443●

Descrição da ferramenta CSSM e das abas.

Uma ilustração básica das abas CSSM

Tab geral
O lugar para gerar o token (o token é com base no período e pode ser usado para registrar
ESA/SMA/WSA múltiploAssegure “a conta virtual apropriada: ” foi selecionado como um
cliente pode ter contas virtuais múltiplasO token novo, abrirá um molde para terminar e
resultados em um “token,” linha entrada na tabelaAs ações podem ser executadas
repetidamente como necessárias e indicarão opções a; Copie, transfira, revogue o token

●

Tab geral CSSM

Aba das licenças O lugar para rever e confirmar a presença e a Disponibilidade das licençasA
coluna da licença alista os nomes dos serviços ou dos pacotes compradosA coluna comprada
alista a presença de chaves úteisA coluna dos alertas indica mensagens importantes em
relação a uma licença específica

●



Aba da licença CSSM

 O produto cita como exemplo a aba
Indica os nomes individuais do dispositivo, os modelos, a última comunicação, e os alertas

●

O produto CSSM cita como exemplo a aba

Gerencia um token de CSSM

Lance o Web page CSSM Gerenciador de software esperto de Cisco (CSSM)●

 Parte superior da página, inventário seleto Uma vez que carregado, selecione “a conta virtual
apropriada: ” da parcela do esquerdo superior da páginaUma grande organização pode ter as
contas virtuais múltiplas atribuídas a uma única conta esperta, exigindo uma seleção da conta
virtual apropriada relativa às licenças ESA/SMA/WSAAbas: General, licenças, exemplos do
produto, log de eventos

●

Gerencia um token de CSSM Selecione o “general,” abaApenas abaixo do título, do “os
tokens do registro do exemplo produto,” selecionam o botão, “token novo”Um indicador
parecerá terminar a “descrição,” e “expiram após,” os valoresCrie um tokenRetornando ao tab
geral, selecione as “ações,” aba da gota-para baixo para copiar ou transferir o token

●

SAMPLE TOKEN FILE

Token:          

M2UyYmIxYTktNzJmMy00ZxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxZjVhMDMwLTE1NDE3Mzcx%0ANDU2ODR8RlluSVI5NmxCUS92SnVzUjUv

cVViV0ZyVVFrcHBxNVh2TVdNa1My%0AeGJYMD0%3D%0A

Virtual Account:   ESA

https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing


Smart Account:      InternalTestDemoAccount.MY_DOMAIN.com

Token Description: SMA_token

Export-Controlled Functionality:  Allowed

Created by User:   my_CCOID

Contact Email:       ADMIN@MY_DOMAIN.com

Expiry Date:       2018-Nov-09 04:19:05 (in 18 days)

* Note: this token file was downloaded on October 22nd 2018

* Note: copy entire token string to use for product instance registration

Permita a característica esperta da licença no ESA/SMA/WSA

Ativação da Web UI:
Consulte à administração do sistema > licenciar esperto do softwareSeleto permita licenciar
esperto do softwareAs opções estão listadas fornecendo as escolhas para pedir chaves de
recurso: Opção 1: Use um token para registrar e pedir características necessáriosOpção 2:
Registrar-se sem um token e tenha-se um período de avaliação de 90-diaSelecione ESTÁ
BEMComprometa mudanças

●

Ativação CLI:
Execute o license_smart do comando > permitem > YA opção 1 e a opção 2 serão alistadas o
mesmos que a descrição acima UISelecione ESTÁ BEMConsolidação

●

Registrar o ESA/SMA/WSA a uma conta esperta usando o token.

Navegue à administração do sistema > licenciar esperto do software●

Selecione o botão do “registro” para abrir a página do registro do PNF-acima●

Cole o token copiado no espaço fornecido abaixo de etapa 4●

Selecione o “registro” para terminar as etapas (a janela pop-up se fechará)●

Refresque “a página licenciar esperto do software” após 30 segundos para ver o estado novo●

Uma vez que terminado o campo do “status de registro” apresentará a palavra “registrada”
junto com as datas de expiração do registro

●

Página esperta do PNF-acima do registro do
“registro



” licenciar do
software.

Confirmação de registro.

Ações

As tarefas adicionais podem ser executadas de Smart que licencia o menu suspenso das “ações”.

Renove a autorização Termine esta tarefa renovar manualmente o estado de autorização da
licença para todas as licenças alistadas sob o tipo de licença

●

Nota: A autorização da licença é renovada automaticamente cada 30 dias. O estado de
autorização da licença expirará após 90 dias se o ESA/SMA/WSA não se comunica com o
CSSM.

Renove o registro Termine esta ação para renovar manualmente o registro●

Nota: O registro inicial é válido por um ano. A renovação do registro está executada
automaticamente semestralmente se o dispositivo tem a Conectividade a CSSM.

Cancele a matrícula Desliga o ESA/SMA/WSA de CSSMO sistema transição ao modo de
avaliaçãoAs licenças consumidas pelo ESA/SMA/WSA obtêm liberadas e creditado ao
esperto esclareça a reutilização

●



Registrar novamente Reregister o ESA/SMA/WSA com CSSM●

Nota: Re-register podia ser usado para migrar entre contas virtuais múltiplas das
organizações

Definições relativas à licença esperta

Tipos de licença:

Licença clássica (CL): O CL refere os métodos legado usados para o hardware e licenças
virtuais

●

Licença esperta (SL): O SL refere licenciar de Smart●

Estado de autorização da licença - É o estado de uma licença dada dentro do dispositivo.

O ESA/WSA/SMA não indica a data de expiração real com a página esperta das licenças.●

Lugar: WebUI > administração do sistema > licenças.●

Lugar: CLI > license_smart > sumário.●

O estado de uma característica específica aparecerá com um dos valores abaixo:

Eval: O serviço SL foi permitido (hardware) em um ESA/SMA novo sem registro simbólicoO
serviço SL foi permitido em um dispositivo com o CL existente instalado

●

Eval expirou: uma avaliação SL de 90-dia expirou e o dispositivo tem o concluiu a transição
ao período de graça adicional de 30-dia

●

Na conformidade: O dispositivo foi registrado com um token e caracteriza atualmente está
consumindo uma licença válida

●

Fora da conformidade (período de graça) pode ser observado em 2 encenações
o pedido do Um-clique para uma licença de recurso provisória de 30-dia está sendo
usadoUma licença expirou no dispositivo e o período de graça de 30-dia iniciou

●

Fora da conformidade (expirada): A licença expirou inteiramente e o serviço associado para
de funcionar

●

A administração do sistema > licenças

Nota: O WebUI Smart que licencia páginas contém botões informativos numerosos sob a



forma da? para ajudar a definir valores.

Como ver a expiração da licença

Como eu ver a data de expiração real?

As datas de expiração da licença podem ser vistas dentro do local esperto do gerenciamento de
software CSSM.

Navegue a: Inventário > conta virtual > licenças > clique um nome da licença para abrir a
janela pop-up.

●

A aba da vista geral mostrará a contagem, a compra e a data de expiração atuais da licença.●

A aba da história de transação mostra cada compra/expiração pela transação.●



CSSM: Expiração da licença da vista.



Serviços de registro para licenciar de Smart

As atividades do log ESA/SMA/WSA relacionaram-se a Smart que licencia aos logs do
“smartlicense”.  Os logs são visualizável do CLI. Os logs podem igualmente ser transferidos a um
computador local para analisar gramaticalmente.

      

A seguinte saída é uma amostra da ação do registro dos logs do “smartlicense”:

Mon Jan 28 08:40:57 2019 Info: The administrator has requested to register the product with

Smart Software Manager.

Mon Jan 28 08:41:07 2019 Info: Smart License: NotifyExportControlled notification has been

ignored

Mon Jan 28 08:41:12 2019 Info: The product is registered successfully with Smart Software

Manager.

Mon Jan 28 08:41:17 2019 Info: Smart License: Moved out of evaluation mode

Mon Jan 28 08:41:17 2019 Info: Renew authorization of the product with Smart Software Manager is

successful.

Mon Jan 28 08:42:18 2019 Info: Email Security Appliance Anti-Spam License license has been moved

to In Compliance successfully.

Mon Jan 28 08:42:23 2019 Info: Email Security Appliance Outbreak Filters license has been moved

to In Compliance successfully.

Mon Jan 28 08:42:28 2019 Warning: Email Security Appliance Graymail Safe-unsubscribe license has

been moved to Out of Complaince successfully.

Mon Jan 28 08:42:33 2019 Warning: Email Security Appliance Cloudmark Anti-Spam license has been

moved to Out of Complaince successfully. Mon Jan 28 08:42:44 2019 Warning: The Mail Handling is

in Out of Compliance (OOC) state. You have 4 days remaining in your grace period.

Mon Jan 28 08:42:48 2019 Info: Email Security Appliance Sophos Anti-Malware license has been

moved to In Compliance successfully.

Mon Jan 28 08:42:53 2019 Warning: Email Security Appliance PXE Encryption license has been moved

to Out of Complaince successfully.

Mon Jan 28 08:42:59 2019 Warning: Email Security Appliance Data Loss Prevention license has been

moved to Out of Complaince successfully.

Mon Jan 28 08:43:04 2019 Warning: Email Security Appliance Advanced Malware Protection license

has been moved to Out of Complaince successfully.

Mon Jan 28 08:43:09 2019 Warning: Email Security Appliance McAfee Anti-Malware license has been

moved to Out of Complaince successfully.

Mon Jan 28 08:43:14 2019 Warning: Email Security Appliance Intelligent Multi-Scan license has

been moved to Out of Complaince successfully.

Mon Jan 28 08:43:15 2019 Warning: The Email Security Appliance Intelligent Multi-Scan is in Out

of Compliance (OOC) state. You have 4 days remaining in your grace period.

Mon Jan 28 08:43:19 2019 Info: Email Security Appliance External Threat Feeds license has been

moved to In Compliance successfully.

Mon Jan 28 08:43:24 2019 Info: Email Security Appliance Bounce Verification license has been

moved to In Compliance successfully.

Mon Jan 28 08:43:29 2019 Info: Email Security Appliance Image Analyzer license has been moved to

In Compliance successfully.

Mon Jan 28 10:18:56 2019 Info: Renew authorization of the product with Smart Software Manager is

successful.

    

Amostra com uma interpretação dos valores:

Esta amostra mostra:



O período de avaliação parou a contagem desde que o host foi registrado.●

O host foi registrado usando a conta esperta: InternalTestDemo111.cisco.com.●

O ESA é associado com a conta virtual: ESA_EMEA.●

Chaves no estado “fora da conformidade 18 dias.” As chaves expiraram e estão
incrementando o período de graça de 30-dia.As chaves no estado “fora da conformidade
expiraram.” As chaves expiraram e esgotaram o período de graça de 30-dia. A característica
é desabilitada.

●

Smart Licensing is : Enabled

Evaluation Period: Not In Use

Evaluation Period Remaining: 81 days 7 hours 32 minutes

Registration Status: Registered ( 30 Oct 2018 07:57 ) Registration Expires on:  ( 04 Dec 2019

16:11 )

Smart Account : InternalTestDemo111.cisco.com

Virtual Account : ESA_EMEA

Last Registration Renewal Attempt Status : SUCCEEDED on 04 Dec 2018 16:16

License Authorization Status: Out Of Compliance ( 30 Oct 2018 07:57 ) Authorization Expires on: 

( 05 Mar 2019 03:29 )

Last Authorization Renewal Attempt Status: SUCCEEDED on 05 Dec 2018 03:34

Product Instance Name: beta.ironport.com

Transport Settings: Direct (https://smartreceiver.cisco.com/licservice/license)

beta.ironport.com (SERVICE)> license_smart

Choose the operation you want to perform:

- URL - Set the Smart Transport URL.

- REQUESTSMART_LICENSE - Request licenses for the product.

- RELEASESMART_LICENSE - Release licenses of the product.

- DEREGISTER - Deregister the product from Smart Licensing.

- REREGISTER - Reregister the product for Smart Licensing.

- RENEW_AUTH - Renew authorization of Smart Licenses in use.

- RENEW_ID - Renew registration with Smart Licensing.

- STATUS - Show overall Smart Licensing status.

- SUMMARY - Show Smart Licensing status summary.

[]> summary

Feature Name                                                        License Authorization

Status      Grace Period

------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------

Email Security Appliance Anti-Spam License                             In

Compliance                     N/A

Email Security Appliance Outbreak Filters                              Out Of

Compliance                 18 days

Email Security Appliance Graymail Safe-unsubscribe                     Out Of

Compliance                 Expired

Email Security Appliance Cloudmark Anti-Spam                           Out Of

Compliance                 Expired

Email Security Appliance Advanced Malware Protection Reputation        Out Of

Compliance                 Expired

Mail Handling                                                          In

Compliance                     N/A

Email Security Appliance Sophos Anti-Malware                           In

Compliance                     N/A

Email Security Appliance PXE Encryption                                Out Of

Compliance                 Expired

Email Security Appliance Data Loss Prevention                          Out Of



Compliance                 Expired

Email Security Appliance Advanced Malware Protection                   Out Of

Compliance                 Expired

Email Security Appliance McAfee Anti-Malware                           Out Of

Compliance                 Expired

Email Security Appliance Intelligent Multi-Scan                        Out Of

Compliance                 17 days

Email Security Appliance External Threat Feeds                         Out Of

Compliance                 17 days

Email Security Appliance Bounce Verification                           Out Of

Compliance                 17 days

Email Security Appliance Image Analyzer                                Out Of

Compliance                 21 days

Informações Relacionadas

Guias do Usuário ESA●

Release Note ESA●

Guias de referência ESA CLI●

Web page esperto de Cisco da vista geral licenciar do software●

As contas Cisco de Cisco Smart paginam●

O gerenciador de software esperto Cisco pagina●

Gerenciador de software esperto de Cisco (CSSM)●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/email-security-appliance/products-user-guide-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/email-security-appliance/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/security/email-security-appliance/products-command-reference-list.html
/content/en/us/products/abt_sw.html
/content/en/us/products/software/smart-accounts.html
/content/en/us/buy/smart-accounts/software-manager.html
https://software.cisco.com/#module/SmartLicensing
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