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Período de avaliação da licença nas perguntas
mais frequentes do Roteadores do RV34x Series
(FAQ) 

Objetivo
 

As licenças são exigidas para todo o Produtos da Cisco. O roteador do RV34x Series de
Cisco vem com um período de avaliação da licença de 90-dia que permita que você
experimente os recursos de segurança avançada do roteador.
 
O objetivo deste artigo é responder a perguntas mais frequentes sobre o período de
avaliação da licença no roteador do RV34x Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.01.16
  

Perguntas mais freqüentes
 

A contagem regressiva de 90-dia começará uma vez que os recursos de segurança estão
permitidos no roteador e o dispositivo não esteve registrado a uma conta esperta. Quando
você desliga os recursos de segurança, a contagem regressiva parará. Girá-la sobre
continuará a contar para baixo.
 

A partir de agora, não há nenhuma maneira conhecida de restaurar o contador. Licenciar é
baseado em licenciar esperto de Cisco. Recomenda-se obter geralmente familiar com os
termos e condição espertos licenciar de Cisco. A aderência a Cisco Smart que licencia a
funcionalidade é necessária. Clique aqui para encontrar mais sobre a terminologia licenciar.
 

O firmware mais recente 1.0.01.16 está disponível na página de software da transferência
de Cisco. Não se recomenda para rolar de volta ao firmware antigo porque os resultados
não são predizíveis.
 

1. Quando a contagem regressiva de 90-dia do período de avaliação da licença começa?
(Primeiro uso do roteador? Primeira configuração de um ajuste licenciado? Uptime total/uso
contínuo?)

2. Há algum método para restaurar a contagem regressiva?

3. Baseado em testes em algum do firmware mais velho, observa-se que restauraria se o roteador
foi rolado de volta aos padrões de fábrica. Por que isto já não está acontecendo na versão de
firmware 1.0.01.10 e mais tarde?

4. Eu tenho registrado já o roteador com o token do exemplo do produto mas como vindo os
piolhos o estado de autorização que do nse diz I A M. ainda que é executado no modo de
avaliação?

https://www.cisco.com/web/fw/softwareworkspace/smartlicensing/SSMCompiledHelps/
https://software.cisco.com/download/
https://software.cisco.com/download/


Isto é porque você não atribuiu nenhuma licenças. Para tomá-lo fora do modo de avaliação,
para ir à área esperta do uso da licença na utilidade e no clique com base na Web do
roteador escolhe licenças. Veja a tabela esperta das licenças e clique a salvaguarda e
autorize-a. Isto deve tomar seu roteador fora do modo de avaliação e ser autorizado.
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