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Controle exemplos do produto em uma conta
virtual do gerenciador de software esperto 

Objetivo
 

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.
 
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.
 

Nota: As licenças estão removidas das contas virtuais enquanto expiram.
 
Antes de registrar uma licença do software esperta, você deve primeiramente gerar um
token do registro do exemplo do produto. Um exemplo do produto é um dispositivo único
com um identificador de dispositivo exclusivo (UDI) que seja registrado usando um token do
registro do exemplo do produto. Você pode registrar diversos exemplos de um produto com
um único token do registro. Cada exemplo do produto pode ter umas ou várias licenças que
residem na mesma conta virtual.
 
Nota: Para saber criar ou controlar os tokens do registro do exemplo do produto em sua
conta virtual, clique aqui.
 
A aba dos exemplos do produto da página esperta licenciar do software indica a informação
sobre todos os exemplos do produto em sua conta virtual. Dos exemplos aba do produto,
você pode fazer o seguinte:
 

Veja uma lista de todos os exemplos do produto.
Veja a informação sobre cada exemplo do produto e as licenças que consome.
Veja a informação sobre os alertas para um exemplo específico do produto.
Transfira um exemplo específico do produto entre contas virtuais.
Remova um exemplo específico do produto da conta virtual que o remove
subseqüentemente da conta esperta.
Exporte a lista de exemplos do produto para um arquivo do Comma-Separated Values
(CSV).
 

Este artigo fornece instruções em como controlar os exemplos do produto em sua conta
virtual.
 
Nota: Para aprender como registrar uma licença do software esperta em um roteador do
RV34x Series, clique aqui para instruções.
  

Controle exemplos do produto em sua conta virtual
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5554
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5540


Importante: Os exemplos do produto estão validados por 90 dias da data e hora em que são
estabelecidos primeiramente. o registro Smart-permitido do Produtos contacta com a nuvem
de Cisco, ou seu serviço satélite, porque o Produtos é usado. Se um exemplo do produto
não contacta Cisco por 30 dias, um alerta menor está enviado ao administrador da licença,
indicando que pode haver um rompimento de sua conexão com o Internet. Um outro alerta
menor é enviado se o exemplo do produto não contacta Cisco por 60 dias que seguem sua
data da validação. Após 90 dias, um alerta principal é emitido. Se o exemplo do produto não
conecta com Cisco após o esse, o exemplo do produto de-está ligado das licenças usadas
pelo produto. Aquelas licenças são retornadas ao pool da quantidade de licença da empresa
a ser usado para um outro exemplo do produto.
  

Exemplos do produto da vista em uma conta virtual
 

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.
 

https://software.cisco.com/
https://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 exemplos do inventário > do produto.
 

 
A tabela dos exemplos do produto contém a informação seguinte para cada exemplo do
produto que você associou em sua conta virtual:
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Nome — Nome de instância do ID de produto ou do produto
Tipo de produto — Número de identificação de produto
Último contato — Data da associação
Alertas — Mensagens que alertam o usuário às ações exigidas manter o Produtos
Opção de ações para remover um exemplo do produto ou transferi-lo a uma outra conta
virtual.
 

Etapa 4. Clique sobre o nome de instância do produto para ver a informação detalhada
sobre um exemplo específico do produto.
 
Nota: Se um ícone da instalação do conjunto aparece ao lado do exemplo do produto,
significa uma Alta disponibilidade do Roteadores para esse exemplo específico.
 

 
A informação é organizada sob as seguintes abas:
 

Aba da vista geral — A aba da vista geral indica o seguinte:
 



●

- Descrição do exemplo.
 
- Informação do exemplo dos produtos gerais que inclui o identificador do nome, do
produto, do host, o endereço de controle de acesso de mídia (MAC), o ID de produto
(PID), o número de série, a conta virtual, a data do registro, e o último contato.
 
- Uso da licença que inclui o nome da licença e do número exigidos.
 

 
Aba do log de eventos — A aba do log de eventos indica detalhes nos eventos
específicos ao exemplo do produto para a conta virtual selecionada:
 

- Mensagens que descrevem eventos.
 
- Cronometra os eventos ocorreu.
 
- Os usuários associados com o evento, o ID de CCO do proprietário da conta ou
Cisco apoiam.



 
Você deve agora com sucesso ter visto os exemplos do produto da aba dos exemplos do
produto de sua conta virtual.
  

Exemplos do produto da exportação em uma conta virtual
 

Você pode exportar a tabela dos exemplos do produto da aba dos exemplos do produto de
sua conta virtual.
 
Etapa 1. Clique sobre exemplos do inventário > do produto.
 

 
Etapa 2. Clique o ícone da exportação para exportar um arquivo do Comma-Separated
Values (CSV) em seu disco rígido.
 



 
Nota: O sistema usa uma caixa de diálogo do dependente da plataforma para salvar o
arquivo. A caixa de diálogo varia levemente segundo o navegador e o sistema operacional
que você está usando.
 

 
Você deve agora com sucesso ter exportado um arquivo CSV que contém os exemplos do
produto de sua conta virtual.
  

Transfira um exemplo do produto ou a uma outra conta virtual
 

Para transferir um exemplo do produto a uma outra conta virtual, você deve ter um acesso à
conta virtual que você está indo transferir exemplos do produto a. Siga estas etapas para
transferir um exemplo do produto a uma outra conta virtual.
 
Etapa1. Na página esperta licenciar do software, clique sobre o inventário > os exemplos do
produto.
 



 
Etapa 2. Da coluna ações, clique o link de transferência no exemplo do produto que você
quer transferir.
 

 
Nota: Alternativamente, você pode clicar sobre o nome de instância a seguir clica o botão
Transfer Button posicionado na esquerda inferior parte da aba da vista geral ou do log de
eventos.
 



 
Nota: Neste exemplo, router445602 é escolhido.
 
Na área do nome, o exemplo do produto e o nome do produto indicarão automaticamente.
Neste exemplo, o exemplo do produto é router445602 e o nome do produto é GATEWAY.
 

 
Etapa 3. Escolha a conta virtual que você quer transferir o exemplo do produto a.
 



 
Nota: Neste exemplo, SBSBDa é escolhido.
 
Cancelamento (opcional) do clique de etapa 4. para cancelar transferência.
 

 
Etapa 5. Clique o botão Transfer Button para transferir o exemplo do produto a uma outra
conta virtual.
 

 
Você deve agora com sucesso ter transferido um exemplo do produto a uma outra conta
virtual.
 

  
Verifique exemplos transferidos do produto



Há duas maneiras para que você verifique que transferência do exemplo do produto esteve
terminada com sucesso.
 
Opção 1: Verifique da conta virtual atual
 
Etapa 1. Clique a aba do log de eventos da conta virtual atual.
 

 
Nota: Neste exemplo, o exemplo do produto router445602 foi transferido à conta virtual de
SBSBDa.
 
Opção 2: Verifique da conta virtual escolhida
 
Etapa 1. Escolha a conta virtual a onde você transferiu o exemplo do produto.
 

 
Nota: Neste exemplo, a conta virtual escolhida é SBSBDa.
 
Etapa 2. Na página do inventário, clique sobre o log de eventos.
 



 
Nota: Neste exemplo, o exemplo do produto router445602 foi transferido à conta virtual de
SBSBDa.
 
Etapa 3. Clique sobre a aba dos exemplos do produto para verificar a tabela dos exemplos
do produto. O exemplo dos novos produtos deve ter sido adicionado.
 

 
Nota: Neste exemplo, o exemplo do produto router445602 foi adicionado na conta virtual de
SBSBDa.
 
Você deve agora com sucesso ter verificado o exemplo transferido do produto a uma outra
conta virtual.
  

Remova um exemplo do produto
 

Importante: Remover um exemplo do produto do software significa que você o está
removendo somente da tabela do exemplo do produto. As licenças que o exemplo do
produto está usando estão ainda disponíveis e podem ser usadas pelo outro Produtos. Você
deve registrar novamente o exemplo do produto com a nuvem de modo que possa se
comunicar com o produto outra vez.
 
Para remover um exemplo do produto da tabela do exemplo do produto de sua conta virtual,
siga estas etapas:
 
Etapa1. Na página esperta licenciar do software, clique sobre o inventário > os exemplos do
produto.
 



 
Etapa 2. Da coluna ações, clique o link da remoção no exemplo do produto que você quer
transferir.
 

 
Nota: Neste exemplo, router446C5E é escolhido.
 
Etapa 3. Clique o botão do exemplo do produto da remoção para remover o exemplo
específico do produto.
 

 
Você deve agora com sucesso ter removido um exemplo do produto da tabela do exemplo



do produto de sua conta virtual.
 

 

 
Nota: Para saber cancelar a matrícula um dispositivo de sua conta esperta licenciar do
software, clique aqui.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5562
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