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Introdução

Este documento descreve instruções passo a passo para registrar um centro de gerenciamento
de FirePOWER (FMC) a um satélite esperto da licença.

Contribuído por Lipkey adotivo, Nazmul Rajib, John por muito tempo, engenheiros de TAC da
Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Centro de gerenciamento de Cisco FirePOWER●

Licenciar esperto●

Componentes usados

A informação neste documento é baseada em versões de /software deste hardware:

Centro de gerenciamento 6.2.2.2 de Cisco FirePOWER●

Conta esperta da licença●

Informações de Apoio



O gerenciador de software esperto nuvem-baseado de Cisco permite que você ver a base
instalada através do Internet. Embora a conexão com o Internet seja fixada, cifrada, e protegida
pela senha, algumas organizações não podem querer controlar sua base instalada com uma
conexão com o Internet direta. Para endereçar este interesse de segurança, o modelo esperto
licenciar de Cisco oferece o software esperto do satélite do gerenciador de software. Você pode
distribuir o software, em uma máquina virtual, em seus locais.

O centro de gerenciamento de Cisco FirePOWER registra e relata o consumo da licença ao
satélite esperto do gerenciador de software como se foi conectado ao gerenciador de software
esperto de Cisco diretamente.

Procedimento

Uma vez que você tem sua conta esperta, siga estas etapas para registrar-la no FMC.

 Etapa 1. Entre ao server satélite esperto para obter o destino esperto URL do Call Home.

Etapa 2. No FMC, navegue ao sistema > à integração > satélite esperto do software. Selecione a
conexão ao server satélite esperto de Cisco e incorpore a URL recolhida a etapa 1.

 Etapa 3. Adicionar o certificado SSL, selecione o ícone positivo.



Etapa 4. Dê entrada com um nome do certificado SSL

Etapa 5. Navegue a http://www.cisco.com/security/pki/certs/clrca.cer e copie o corpo inteiro do
certificado de -----COMECE O CERTIFICADO-----  para -----CERTIFICADO DA EXTREMIDADE---
--, e cole o certificado no corpo do formulário. Selecione a salvaguarda.

http://www.cisco.com/security/pki/certs/clrca.cer


Etapa 6. Seleto aplique para salvar as mudanças.

Registro

Step1. Navegue ao sistema > às licenças > licenças espertas e selecione o registro.

 



 Etapa 2. Selecione o token novo para criar sobre do server satélite esperto.

Etapa 3. Incorpore a descrição, tempo de expiração e seleto crie o token.

Etapa 4. Copie o token à prancheta.



Etapa 5. Cole o token no formulário no FMC.

Etapa 6. Seleto aplique ChangesB.

 Verificar

O estado da licença pode ser confirmado quando você navega ao sistema > às licenças >
licenças espertas segundo as indicações da imagem.



Informações Relacionadas

Vista geral esperta licenciar do software●

Licenças dos recursos de sistema de Cisco FirePOWER●

/content/en/us/buy/smart-accounts/software-licensing.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/roadmap/firepower-licenseroadmap.html
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