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Como cancelar a matrícula um roteador do
RV34x Series de seu software esperto que
licencia a conta virtual 

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.
 
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).
 
Nota: Para aprender como registrar uma licença do software esperta em um roteador do
RV34x Series, clique aqui para instruções.
 
Contudo, nas encenações como você queira promover um dispositivo registrado a um novo
modelo ou foi substituído sob a garantia, removendo fisicamente o de sua rede não
suprimirá de seu exemplo do produto de sua conta virtual. Que meios ainda consumirá as
licenças que foram usadas para o registro. Neste caso, você tem que manualmente
cancelar a matrícula o dispositivo e suprimir de seu exemplo do produto de sua conta virtual.
Uma vez que o exemplo do produto é registro desfeito/cancelado, já não aparecerá no
gerenciador de software esperto e as licenças que se usa serão feitas disponíveis para o
uso do outro Produtos na conta virtual.
 
Este artigo fornece instruções em como cancelar a matrícula um dispositivo de sua conta
virtual.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.01.16
  

Cancele a matrícula um roteador RV34x de sua conta virtual
 
Cancele a matrícula seu roteador RV34x
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com suporte na internet do roteador escolhe
então o estado e as estatísticas > o sumário do sistema.
 
Nota: As opções disponíveis podem variar segundo o modelo exato de seu dispositivo.

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


Neste exemplo, o roteador RV340 é usado.
 

 
Etapa 2. Tome a nota do nome de host do roteador.
 



 
Nota: Neste exemplo, o nome de host é router446C5E.
 
Etapa 3. Escolha a administração > a licença.
 

 
Etapa 4. Na página da licença, clique as ações abotoam-se para mostrar opções
disponíveis.
 



 
Etapa 5. Escolha o desfazer/cancelar registro da lista de drop-down das ações.
 

 
Etapa 6. Clique o botão do desfazer/cancelar registro para confirmar a cancelamento da
matrícula.
 

 
Você deve agora com sucesso ter cancelado a matrícula seu roteador RV34x.
 



  
Verifique o roteador do registro desfeito/cancelado RV34x da conta virtual
 

Etapa1. Usando seu web browser, 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.
 

 
Etapa 4. Do produto os exemplos apresentam, verificam se o nome de host do dispositivo
está listado. Se o dispositivo não está listado, significa que o dispositivo esteve cancelado a
matrícula completamente.
 
Nota: Neste exemplo, router446C5E não está listado dos dispositivos registrados na tabela
dos exemplos do produto.
 



 
Você deve agora com sucesso ter verificado o exemplo removido do produto de suas contas
virtuais.
 
Nota: Para saber controlar os exemplos do produto em sua conta virtual, clique aqui para
instruções.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5561
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