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Licenciamento do AnyConnect para os RV340
Series Routers 
Objetivo
 
Este documento discute os requisitos de licenciamento para o uso adequado da funcionalidade do
AnyConnect suportada pelos roteadores da série RV340. Este artigo foi atualizado para observar
as alterações de licenciamento presentes no firmware versão 1.0.3.15.
  
Dispositivos aplicáveis
 

Série RV340
  

Introduction
 
Com a introdução dos roteadores da série RV340, vem um novo recurso interessante para a
plataforma Small Business, a conectividade AnyConnect. Para empresas que já usam o
AnyConnect e desejam implementar um roteador RV340 Series como um dispositivo de borda
para um local remoto, esse recurso permite usar a mesma pilha de software para criar túneis VPN
que seriam usados com equipamentos corporativos.
  
Estrutura de licenciamento - Firmware versões 1.0.3.15 e
posteriores
 
No futuro, o AnyConnect cobrará apenas pelas licenças do cliente.
  
Estrutura de licenciamento - Firmware versão 1.0.2.16 ou inferior
 
Se você ainda não atualizou seu firmware, faça isso agora. Clique aqui para visitar a página de
downloads da série RV34X. As licenças do servidor para a versão antiga não estão mais
disponíveis para compra, pois não são mais necessárias.
  
Quais licenças são necessárias?
 
Licenças de clientes do AnyConnect, que permitem o uso de clientes desktop do AnyConnect,
bem como de qualquer cliente móvel do AnyConnect disponível.
 
Os roteadores da série RV340 vêm com 2 licenças de servidor do AnyConnect por padrão, o que
significa que os clientes que têm licenças de cliente do AnyConnect já podem estabelecer 2
túneis VPN simultaneamente com qualquer roteador da série RV340.
 
Para aqueles que já não têm licenças de cliente do AnyConnect, as licenças devem ser
adquiridas.
 
Éimportante ter uma conta da Cisco antes de solicitar uma licença. Uma conta pode ser criada
visitando software.cisco.com. Ao criar uma conta, se for necessário inserir um Domínio e você
não tiver um, você poderá inserir seu endereço de e-mail no formato name@domain.com. Depois

https://software.cisco.com/download/home/286287791/type/282465789/release/1.0.03.15?i=!pp
https://software.cisco.com/download/home/286287791/type/282465789/release/1.0.03.15?i=!pp
software.cisco.com
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de ter uma conta, você pode adquirir uma licença de seu parceiro da Cisco.
 
Se você não tiver um parceiro da Cisco, poderá localizar um aqui.
 
Se desejar mais detalhes sobre pedidos, consulte o Guia de pedidos do Cisco AnyConnect.
 
No momento da elaboração, as seguintes SKUs de produto podem ser usadas para comprar
licenças adicionais em pacotes de 25. Observe que há outras opções para as licenças de clientes
do AnyConnect, conforme descrito no Guia de pedidos do Cisco AnyConnect, no entanto, a ID do
produto listada seria o requisito mínimo para funcionalidade completa.
 
Observe que a SKU do produto de licença do cliente AnyConnect listada primeiro, fornece
licenças por um período de 1 ano e exige uma compra mínima de 25 licenças. Outras SKUs de
produto aplicáveis aos roteadores da série RV340 também estão disponíveis com níveis de
assinatura variados, como a seguir:
 

AC-PLS-1YR-25 — 1 ano de licença de cliente Cisco AnyConnect Plus para 25 usuários
AC-PLS-3YR-25 — licença de cliente Cisco AnyConnect Plus de 3 anos para 25 usuários
AC-PLS-5ANO-25 — licença de cliente Cisco AnyConnect Plus de 5 anos para 25 usuários
AC-PLS-P-25-S — pacote de 25 licenças de cliente vitalícias do Cisco AnyConnect Plus
AC-PLS-P-50-S — pacote de 50 licenças de cliente vitalícias do Cisco AnyConnect Plus
 

Outros links relevantes no AnyConnect:
 

Conheça o Cisco AnyConnect
Módulos do Cisco AnyConnect Secure Mobility Client, requisitos mínimos de versão,
requisitos de licença e sistemas operacionais suportados
Configurar a conectividade de rede privada virtual (VPN) do AnyConnect no roteador série
RV34x
Instale o AnyConnect em um computador Windows
Instalar o AnyConnect no Mac
Instalação e uso do AnyConnect no desktop Ubuntu
 

https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
/content/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-og.pdf
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5284-get-to-know-the-cisco-anyconnect-secure-mobility-client.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://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5553-configure-anyconnect-virtual-private-network-vpn-connectivit.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5553-configure-anyconnect-virtual-private-network-vpn-connectivit.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5686-install-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-on-a-windows.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5642-install-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-on-a-mac-com-rev1.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Kmgmt-785-AnyConnect-Linux-Ubuntu.html
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