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Objetivo
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como criar uma conta esperta e como obter o token
para registrar seu dispositivo.
  
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.
 
Uma conta esperta fornece sua organização a capacidade para controlar e controlar o acesso de
usuário às licenças e aos direitos do software Cisco. Pela ativação de autorização desta conta
esperta, você concorda que você está autorizado criar contas e controlar direitos dos produtos e
serviço, contratos de licença e acesso de usuário às contas em nome de sua organização. Os
Parceiros de Cisco não podem autorizar a criação de conta em nome dos clientes.
 
A criação de uma conta esperta nova é um único evento e o Gerenciamento subsequente dos
usuários é uma capacidade fornecida através da ferramenta. 
  
Antes que nós mergulharmos dentro
 
Se você é executado em problemas que configura sua conta esperta da licença, refira por favor
os documentos de suporte e a informação de contato alistados abaixo. O apoio assim que você
das ofertas do equipe de suporte de Cisco podem estabelecer sua conta esperta tão
eficientemente como possível.
 

Contas espertas FAQ licenciar e de Smart para Parceiros, distribuidores e clientes
Vista geral esperta licenciar do software
Melhor prática - Contas de Smart, contas virtuais e colocação de etiquetas da licença
A comunidade do apoio de empresa de pequeno porte de Cisco
Roteador FAQ do RV34x Series
Gerente do caso de suporte (para submeter um caso)
Número de telefone do apoio US/Canada: 1-866-606-1866 ou Contatos do TAC para
pequenas empresas
  

https://community.cisco.com/t5/smart-licensing-enterprise/smart-licensing-and-smart-accounts-faq-for-partners-distributors/ta-p/3610585?attachment-id=159724
https://community.cisco.com/t5/smart-licensing-enterprise/smart-accounts-and-smart-licensing-overview-for-end-customers/ta-p/3633234?dtid=osscdc000283
https://www.youtube.com/watch?v=0sTNHci6mnk&t=447s
https://community.cisco.com/t5/small-business-routers/bd-p/5951-discussions-small-business-routers
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://mycase.cloudapps.cisco.com/case
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/web/tsd-cisco-small-business-support-center-contacts.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/web/tsd-cisco-small-business-support-center-contacts.html


Criando uma conta esperta da licença
 
Se você tem criado ou tem visitado sua conta do cisco.com recentemente, você está
cumprimentado por uma mensagem para criar sua própria conta esperta da licença. Se você não
tem, você pode clicar aqui para ser tomado à página esperta da criação de conta da licença. Você
pode precisar de entrar.
 
Nota: Para o detalhe adicional nas etapas envolvidas em pedir sua conta esperta, clique aqui.
 
Criar uma conta esperta da licença é exigida estabelecer a autoridade de você, o usuário, para
representar sua organização com respeito ao Gerenciamento da licença. Ou seja as
necessidades de Cisco de certificar-se da pessoa que controla as licenças são o responsável
apropriado da pessoa. Isso aplica-se tipicamente à pessoa responsável da rede.
 

  
Licenças de Smart da compra
 
Ao comprar uma licença esperta para um roteador, o vendedor precisa de mover a licença original
ID para sua conta esperta da licença. Está abaixo uma tabela da informação necessária que será
pedida ao comprar os pacotes.
 
Nota: O sistema de proteção contra intrusão (IPS) e o Antivirus são parte da licença da
Segurança usada para a Web que filtra e filtração do aplicativo. Na versão de firmware 1.0.3.15 e
mais tarde para o Roteadores do RV340 Series, AnyConnect carregará para licenças do cliente
somente. Veja por favor este link para mais detalhes em AnyConnect que licencia para o
Roteadores do RV340 Series.
 

 
Que se eu a comprei a licença mas não aparece em minha

Informação exigida Encontrando
Usuário do cisco.com -
identificação

Localizado em seu perfil de conta, ou em você pode clicar
aqui.

Nome da conta esperto da
licença

Éo melhor ter criado sua conta esperta antes de comprar
a licença.
Esta deve ser etapa 8 do artigo esperto da criação de
conta da licença.

Licença esperta SKU O código de identificação de produto para o dispositivo.
Ex. RV340-K9-NA

https://software.cisco.com/software/company/smartaccounts/home#accountcreation-account
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://community.cisco.com/t5/user/myprofilepage/tab/personal-profile
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/cloud-and-systems-management/network-automation-and-management/smb5489-how-to-request-a-smart-account.html
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conta?
 
Se você comprou uma licença mas não está aparecendo em sua conta virtual, você tem duas
opções:
 

Continuação com o revendedor para pedir fazem transferência.
Alcance-nos para fora e nós obteremos em contato com o revendedor.
 

Idealmente você não teria que fazer tampouco mas se você chega nesta estrada transversaa, nós
estamos felizes ajudar! Para fazer o processo tão expediente como possível, você precisará as
credenciais na tabela acima assim como aquelas esboçadas abaixo.
 

 
Screenshots
 
Tomar um tiro de tela é um método de capturar uma imagem dos índices de sua tela. Fornece o
POV de um “usuário”. As etapas envolvidas variam se você está usando Windows ou o MAC OS.
Os dispositivos móvéis igualmente construíram nas funções para facilmente criar screenshots.
 
Dado as diferenças no procedimento para capturar um tiro de tela, veja abaixo para os links
específicos a seu sistema operacional.
 

Windows: Veja este artigo
MAC: Veja este artigo
iPhone/iPad: Veja este artigo
Android: Veja este artigo
 

Você precisará de navegar à tela apropriada para compartilhar com nossa equipe. 
Etapa 1. Navegue a sua página esperta da conta da licença, a seguir clique a página esperta > o
inventário > as licenças da licença do software.
 

Informação exigida Encontrando

Fatura da licença Isto deve ser-lhe enviado por correio eletrónico após ter
terminado a compra das licenças.

Número do ordem
das vendas Cisco Você pode precisar de ir para trás ao revendedor obter este.

Tiro de tela de sua
página esperta da
licença da conta

Tomar um tiro de tela captura os índices de sua tela para
compartilhar com nossa equipe. Se você é estranho com
screenshots você pode usar os métodos abaixo.

https://support.microsoft.com/en-us/search?query=screenshot%20windows%2010
https://support.apple.com/en-us/HT201361
https://support.apple.com/en-us/HT200289
https://support.google.com/android/answer/9075928?hl=en


 
Etapa 2. Tome um tiro de tela desta página e mantenha-o para a referência.
  
Gerencia o token
 
O token do registro liga seu dispositivo de roteamento a sua conta virtual, atuando como uma
chave em destravar a funcionalidade esperta da licença do seu dispositivo.
 
Etapa1. Para gerar um token, navegue a sua conta esperta da licença do software. Clique então o
 inventário > o general. Clique sobre o botão novo do token….
 

 
Etapa 2. Um indicador simbólico do registro da criação abre. Incorpore uma descrição, expire
após, e Máximo Número dos usos. Pressione então o botão do token da criação.
 
Nota: 30 dias para Expire após são recomendados. A expiração é uma medida de Segurança. Se
um token tem demasiado por muito tempo de uma data de expiração, a qualquer pessoa que
conhece o token poderia usá-lo. Isto consumiria licenciar de sua conta. Se uma licença não é
usada e a data de expiração para o token passou, um token novo pode ser criado e usado.
 

https://software.cisco.com/#SmartLicensing-Inventory


 
Etapa 3. Uma vez que o token é gerado, você pode clicar o botão simbólico do link (caixa azul
com uma seta branca) à direita de seu token recentemente criado.
 

 
Etapa 4. Um indicador simbólico deve parecer com o token completo para que você copie.
Destaque o token, clicar com o botão direito o token e clique a cópia ou você pode manter o botão
 CTRL em seu teclado e clicar c ao mesmo tempo para copiar o texto.
 

 
Etapa 5. Uma vez que você copiou seu token, você precisará de registrar no dispositivo e de
transferir arquivos pela rede a chave simbólica no menu da licença de seu dispositivo.
 
Entre à página de configuração da Web do roteador.
 
Nota: Neste exemplo, nós estaremos usando o roteador RV340 para demonstrar.
 



 
Etapa 6. Navegue para licenciar.
 



 
Passo 7. Se seu dispositivo é removido registro, seu estado de autorização da licença estará
alistado como o modo de avaliação. Cole o token (etapa 4 desta seção) esse você geraram da
página esperta do gerente licenciar. Clique então o registro.
 
Nota: O processo de registro pode tomar alguma hora, espera-a por favor para terminar.
 

 
Etapa 8. Uma vez que o token é registrado, você precisará de atribuir a licença. Clique o botão
das licenças da escolha.
 



 
Etapa 9. O indicador das licenças de Smart da escolha deve aparecer. Verifique a licença que
você comprou. Neste exemplo, a Segurança-licença foi selecionada e então pressiona a 
salvaguarda e autoriza-a.
 

 
Etapa 10. O estado de sua Segurança-licença deve ser autorizado agora.
 

  
Conclusão
 
Você deve agora com sucesso ter criado uma conta esperta e ter gerado um token para seu
dispositivo.
 
O seguinte artigo pode ser do interesse a você: Como comprar e estabelecer o filtro da Web que
licencia no Roteadores do RV34x Series
 
Clique o link para olhar este vídeo: Conversas técnica de Cisco: Cisco zero desenvolvimentos do
toque usando contas espertas

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/1332-how-to-purchase-and-setup-web-filter-licensing-on-the-rv340.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/1332-how-to-purchase-and-setup-web-filter-licensing-on-the-rv340.html
https://www.youtube.com/watch?v=bPIRMn0lOTk&list=PLB4F91009260AB3D7&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=bPIRMn0lOTk&list=PLB4F91009260AB3D7&index=41


Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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