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Controle o software esperto de Cisco que
licencia na gerente de rede de FindIT 
Introdução
 
Licenciar esperto do software de Cisco é um modo de pensar novo sobre licenciar. Simplifica a
experiência licenciar através da empresa que facilita a comprar, distribuir, seguir, e renovar o
software Cisco. Fornece a visibilidade na posse da licença e o consumo através de uma única,
interface do utilizador simples.
 
Com gerenciador de software esperto, você pode organizar e ver suas licenças nos grupos
chamados contas virtuais. Registrar seus dispositivos em sua conta virtual permite que você
controle suas licenças para departamentos, áreas, ou lugar dentro de sua organização. Usando
tokens do registro do exemplo do produto, você pode facilmente registrar seus dispositivos com
seus identificadores de dispositivo exclusivo (UDIs).
 
Licenciar esperto do software contém a informação sobre todas as licenças em sua conta virtual.
Permite que você faça o seguinte:
 

Veja uma lista de todas as licenças na conta virtual.
Veja a informação sobre uma licença específica e que o produto o está usando.
Veja a informação sobre os alertas para licenças específicas.
Transfira licenças entre contas virtuais.
Exporte a lista de licenças para um arquivo .csv.
 

Há três tipos de licenças que são válidas por um período de tempo diferente:
 

As licenças perpétuas permanecem válidas e não têm nenhuma expiração.
As licenças de demonstração devem ser renovadas após 60 dias.
As licenças do termo permanecem válidas por períodos especificados de um a três anos.
 

As licenças estão removidas das contas virtuais enquanto expiram.
 
A página da licença da gerente de rede de FindIT permite você ver o número e o tipo de licenças
exigidas para sua rede, e permite que você conecte o gerente ao sistema licenciando esperto de
Cisco. Nesta página são dois painéis de informação:
 

Estado esperto licenciar do software — Este painel mostra o estado do registro do cliente e
da informação espertos da licença sobre a conta esperta no uso.
Uso esperto da licença — Este painel alista as quantidades e os tipos de licença exigidos
com base no estado atual da rede. Esta informação atualizará automaticamente como as
alterações de rede, e o gerente atualizará o número de licenças pedidas da conta esperta. O
campo de estado mostra se o número obrigatório de licenças esteve obtido com sucesso.
 

Esta página igualmente contém controles permitindo que você registre e controle licenças do
gerente de sua conta esperta.
 
Se o gerente está sendo executado no modo de avaliação, ou não deve obter para obter
suficientes licenças controlar a rede, uma mensagem será indicada no encabeçamento da
interface do utilizador da gerente de rede de FindIT. Se mais do que os dispositivos 10 estão no
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uso no modo de avaliação, ou o gerente não pode obter suficientes licenças se operar, a seguir
você tem 90 dias para corrigir a situação. Se o problema não é endereçado no prazo de 90 dias,
alguma funcionalidade do gerente será restrita até que o problema esteja endereçado, obtendo
mais licenças, ou reduzindo o número de dispositivos que estão sendo controlados.
  
Objetivo
 
Uma vez que a gerente de rede de FindIT foi registrada à conta esperta de Cisco, você poderá
executar o seguinte:
 

Verifique novamente a licença agora — Force o gerente a atualizar imediatamente sua
atribuição da licença.
Renove a autorização agora — Permite que o gerente refresque a atribuição da licença
existente imediatamente.
Renove o registro — Renove o registro do gerente à conta esperta.
Registre novamente — Permite que o gerente seja movido de uma conta virtual para outra.
Desfazer/cancelar registro — Remove o gerente de sua conta esperta e retorna as licenças
atribuídas de volta ao pool.
 

Nota: Para aprender como registrar a gerente de rede de FindIT à conta esperta de Cisco, clique 
aqui.
 
Este artigo fornece instruções em como controlar o software esperto que licencia a gerente de
rede de FindIT.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Gerente de rede de FindIT
  

Versão de software
 

1.1
  

Controle licenciar esperto do software de Cisco
 
Verifique novamente a licença agora
 
As verificações da gerente de rede de FindIT diárias para assegurar lá são licenças ainda
suficientes disponíveis para a rede, e atualizarão imediatamente se o número de licenças exigidas
diminui. Contudo, se o número de licenças exigidas aumenta, ou se as licenças estão adicionadas
ou removidas do pool, pode tomar até um dia antes que o gerente estiver atualizado. Para forçar
o gerente a atualizar imediatamente sua atribuição da licença, faça o seguinte:
 
Etapa 1. O início de uma sessão à administração GUI de sua gerente de rede de FindIT escolhe
então a administração > a licença.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/cisco-findit-network-management/smb5656-register-findit-network-manager-to-cisco-smart-account.html


 
Etapa 2. Da lista de drop-down das ações, escolha verificam novamente a licença agora.
 

 
Etapa 3. O clique confirma para continuar.
 

 
O gerente perguntará Cisco Smart que licencia imediatamente para assegurar-se de que haja
suficientes licenças disponíveis para que a gerente de rede de FindIT se opere.
 
Você deve agora com sucesso ter verificado novamente o estado da licença em sua gerente de
rede de FindIT.



Renove a autorização do gerente agora
 
A ação da autorização da renovação agora faz com que o gerente refresque a atribuição da
licença existente imediatamente. Você pode usar esta ação para trazer um gerente de novo na
conformidade depois que as licenças adicionais foram adicionadas ao pool. Para refrescar a
atribuição existente, faça o seguinte:
 
Etapa 1. O início de uma sessão à administração GUI de sua gerente de rede de FindIT escolhe
então a administração > a licença.
 

 
Etapa 2. Da lista de drop-down das ações, escolha RenewAuthorization agora. 
 

 
Etapa 3. (opcional) o mensagem de notificação completo da renovação da autorização da licença
aparecerá. Clique o botão x para fechar a mensagem.
 



 
Você deve agora com sucesso ter renovado a autorização da licença existente na gerente de
rede de FindIT.
  
Renove o registro do gerente agora
 
Para renovar o registro da gerente de rede de FindIT à conta esperta, siga estas etapas:
 
Etapa 1. O início de uma sessão à administração GUI de sua gerente de rede de FindIT escolhe
então a administração > a licença.
 

 
Etapa 2. Da lista de drop-down das ações, escolha renovam o registro agora.
 

 



Etapa 3. (opcional) o mensagem de notificação completo da renovação do registro aparecerá.
Clique o botão x para fechar a mensagem.
 

 
Você deve agora com sucesso ter renovado o registro da gerente de rede de FindIT à conta
esperta.
  
Registrar novamente o gerente a uma outra conta esperta
 
Registrar novamente um gerente permite que seja movida de uma conta virtual para outra. Para
mover um gerente entre contas, faça o seguinte:
 
Etapa1. Usando seu navegador da Web, alcance o software Cisco que a página central entra
então a sua conta esperta.
 

 
Nota: Se você não tem uma conta ainda, crie um novo clicando o registro agora.
 

http://software.cisco.com/
http://software.cisco.com/


 
Etapa 2. Na página central do software Cisco, escolha a licença > licenciar esperto do software.
 

 
Nota: Alternativamente, você pode clicar o software esperto que licencia sob a área da licença.
 



 
Etapa 3. Clique sobre o inventário.
 

 
Etapa 4. Clique o token do registro do exemplo do produto que você quer usar para a gerente de
rede de FindIT.
 



 
Nota: Neste exemplo, um token para FindIT 1.1 é escolhido.
 
Etapa 5. Pressione o Ctrl+C em seu teclado para copiar o token.
 

 
Etapa 6. O início de uma sessão à administração GUI de sua gerente de rede de FindIT escolhe
então a administração > a licença.
 



 
Passo 7. Da lista de drop-down das ações, escolha o registre novamente.
 

 
Etapa 8. No campo simbólico do registro do exemplo do produto, pressione CTRL +V em seu
teclado para colar o token.
 



 
Etapa 9. Certifique-se de que o registre novamente este exemplo do produto se é já caixa de
verificação registrada está verificado. Isto é verificado à revelia.
 

 
Etapa 10. Clique o botão OK para continuar.
 



 
Etapa 11. (opcional) o produto registrando-se para o mensagem de notificação esperto licenciar
do software aparecerá. Clique o botão x para fechar a mensagem.
 



 
Você deve agora com sucesso ter registrado novamente a gerente de rede de FindIT a uma outra
conta esperta.
 



  
Cancele a matrícula o gerente da conta esperta
 
Se você cancela a matrícula o gerente do software esperto que licencia, já não aparecerá no
gerenciador de software esperto e a licença que se está usando será feita disponível para o uso
do outro Produtos na conta virtual. Para remover o gerente de sua conta esperta e retornar todas
as licenças atribuídas de volta ao pool, faça o seguinte:
 
Etapa 1. O início de uma sessão à administração GUI de sua gerente de rede de FindIT escolhe
então a administração > a licença.
 



 
Etapa 2. Da lista de drop-down das ações, escolha o desfazer/cancelar registro.
 

 
Etapa 3. Desfazer/cancelar registro do clique a continuar.
 



 
Etapa 4. (opcional) o mensagem de notificação com sucesso terminado cancelamento da
matrícula aparecerá. Clique o botão x para fechar a mensagem.
 

 
Você deve agora com sucesso ter cancelado a matrícula a gerente de rede de FindIT de sua
conta esperta.
 



 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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