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Introdução

Este documento descreve cada tipo de licença para Expressway/server de comunicação de vídeo (VCS) e onde aplicá-los.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Expressway●

VCS●

Componentes Utilizados

VCS e Expressway X8.10●

Controle do server de comunicação de vídeo (VCS-C) e Expressway-C (Exp-C)●

Server de comunicação de vídeo Expressway (VCS-E) e Expressway-e (Exp-e)●

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Expressway e informação de licença do VCS

Para uma lista de todas as chaves e que o tipo de servidor eles está válido ligada, refere os identificadores do produto e a seção correspondente das chaves
dentro do guia admin. Para tipos de chamada, refira os tipos de chamada e licenciar (VCS X8.10) e os tipos de chamada e licenciar (Expressway X8.10).

Tipos de licença de Expressway

Esta tabela mostra os tipos e onde aplicar licenças aos dispositivos da série de Expressway.
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PID Descrição Onde se aplicar
LIC-SW-EXP-K9 Libere a chave para Expressway – Esta é a chave da versão principal para o VM Ambos

LIC-EXP-SERIES Permita o conjunto de recursos da série de Expressway – Transforma uma série do VCS em uma série de
Expressway Ambos

LIC-EXP-MSFT Opção de interoperabilidade de Microsoft – Para a integração LYNC Exp-C
LIC-EXP-GW Permita a característica GW (H323-SIP) – Para H323-SIP que colabora Exp-C

LIC-EXP-RMS Sessão das mídias avançadas de Expressway – Para atendimentos específicos como a integração de B2B e
LYNC

Exp-e para B2B e o convidado do
Jabber
Exp-C para o gateway da
Interoperabilidade

LIC-EXP-TURN Permita a opção do relé da VOLTA – Para permitir a característica da VOLTA que é usada para o convidado do
Jabber Exp-e somente

LIC-EXP-AN Permita opção de rede avançada – Permita o endereço do NIC dual e do NAT estático Exp-e somente
LIC-EXP-E Permita o conjunto de recursos de Expressway-e – Transforma um Expressway-núcleo em uma Expressway-borda Exp-e somente

LIC-EXP-ROOM/DSK Permita o registro de valores-limite da sala/mesa a Expressway-C. Os dispositivos remotos proxied a Expressway-
C por Expressway-e. Exp-C somente

Tipos de licença do VCS

Esta tabela mostra os tipos e onde aplicar licenças aos dispositivos da série do VCS.

PID Descrição
Onde
se
aplicar

LIC-SW-VMVCS-K9 Libere a chave para o VCS – Esta é a chave da versão principal para o VM Ambos
LIC-EXP-MSFT Opção de interoperabilidade de Microsoft – Para a integração LYNC VCS-C
LIC-EXP-GW Permita a característica GW (H323-SIP) – Para H323-SIP que colabora VCS-C
LIC-VCS-FINDME/DEVPROV Permita FindMe e recursos de provisionamento do dispositivo com TMS VCS-C

LIC-VCSE-n
Licença do atendimento de Traversal do VCS – Para os atendimentos onde a sinalização do punho do VCS não somente mas deve
igualmente os punhos/media das travessias. Aglomere licenças do pool, mas VCS-C/E não compartilham. Pode ser usado para o
atendimento de NON-Traversal se nenhuma licença existe.

Ambos

LIC-VCS-n Licença do atendimento de NON-Traversal do VCS – Para os atendimentos onde o VCS segura somente a sinalização assim como
o interop de Microsoft.  Aglomere licenças do pool, mas VCS-C/E não compartilham. Ambos

LIC-EXP-TURN Permita a opção do relé da VOLTA – Para permitir a característica da VOLTA que é usada para o convidado do Jabber VCS-E
somente

LIC-EXP-AN Permita opção de rede avançada – Permita o endereço do NIC dual e do NAT estático VCS-E
somente

LIC-EXP-E Permita o conjunto de recursos de Expressway-e – Transforma um Expressway-núcleo em uma Expressway-borda VCS-E
somente

Informações Relacionadas

Instale uma chave da opção do VCS através do exemplo da interface da WEB e da configuração de CLI●

Instale uma chave da opção da série de Expressway através do exemplo da interface da WEB e da configuração de CLI●

Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/telepresence-video-communication-server-vcs/200914-Install-a-VCS-Option-Key-via-the-Web-Int.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/unified-communications/expressway-series/200923-Install-an-Expressway-Series-Option-Key.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/index.html
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