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Introdução

Este documento descreve a instalação de uma chave de ativação e de uma chave de recurso a
um gateway do Cisco TelePresence ISDN (ISDN GW) através da interface da WEB.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Instalaram com sucesso o ISDN GW e aplicaram um endereço IP válido que fosse alcançável
através da interface da WEB.

Aplicaram-se para e receberam-se uma chave de ativação e ou a chave de recurso válida para o
número de série ISDN GW.

Tenha o acesso ao ISDN GW com uma conta de administrador pela interface da WEB.

Tenha o conhecimento das várias Plataformas de ISDN GW 3241 e de Cisco TelePresence MSE
ISDN GW 8321 usando a interface da WEB.

Usaram um navegador da Web tal como Firefox, internet explorer ou Chrome.

Nota: Os Guias de Instalação ISDN GW podem ser encontrados aqui:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/conferencing/telepresence-isdn-gateway/products-
installation-guides-list.html

Componentes Utilizados

//www.cisco.com/c/pt_br/support/conferencing/telepresence-isdn-gateway/products-installation-guides-list.html
//www.cisco.com/c/pt_br/support/conferencing/telepresence-isdn-gateway/products-installation-guides-list.html


As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

Liberação de Cisco ISDN GW 8321 2.2(1.114)

Cisco ISDN GW 3241 e o Cisco TelePresence MSE ISDN GW 8321 todos liberam-se

Email da licença com uma chave de ativação ou uma chave de recurso.

Um navegador da Web tal como Firefox, internet explorer ou Chrome.

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 sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Configurar

Adicionar a ativação ou a chave de recurso do produto através da interface da WEB

Este vídeo do exemplo da interface da WEB suplementa este documento:

Configuração

Etapa1. Uma vez que você instalou seu ISDN GW, tenha seu número de série e aplicado para
sua chave de ativação ou chave de recurso usando seus PAK e número de série, você recebe um
email da licença de Cisco que licencia a equipe.

Nota: Os exemplos do PAK são fora do âmbito deste documento.

EXEMPLO DO
EMAIL



Etapa 2. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do ISDN GW a seus
navegador da Web e início de uma sessão à interface da WEB ISDN GW com uma conta de
administrador. Navegue aos ajustes > à
elevação:

Etapa 3. Encontre o managementsection da característica na página da elevação. Incorpore o
valor de chave de ativação ou o valor de chave de recurso ao campo do código de ativação:



Nota: Adicionar a chave de ativação ou a chave de recurso exatamente como aparece no
email da licença. Seja certo incluir todos os traços e para certificar-se não há nenhum
espaço extra ou caráter.

Nota: Uma vez que adicionadas, as chaves tomam o efeito imediatamente. Uma repartição
não é exigida.

Nota: Cisco recomenda que você grava a chave de ativação e as chaves de recurso, em um
local segura, caso que você precisa dos reenter no futuro.

Verificar

Navegue aos ajustes > à elevação e enrole para baixo a seção de gerenciamento da
característica. Observe a seção ativada das características que mostra a chave de ativação e as
chaves de recurso instaladas:



Troubleshooting

Passo 1: Verifique a chave de recurso ou a chave de ativação recebida, assegura-se de que seja
para o ID de produto correto (PID) e emitido para o número de série correto de seu ISDN GW.

Passo 2: Assegure-se de que você instale a chave correta para o número de série correto de seu
ISDN GW.

Passo 3: Assegure-se de que você incorpore o valor chave a campo do código de ativação da
seção de gerenciamento da característica da página dos ajustes > da elevação.

Passo 4: Avalie etapas uma a três outra vez. Se tudo está correto, adicionar as chaves uma vez
mais. Assegure-se de que não haja nenhum espaço extra ou caráter no valor incorporado e esteja
certo incluir todos os traços.

Se você encontra quaisquer erros após ter seguido as etapas neste guia e etapas uma a quatro
na seção da pesquisa de defeitos deste guia, contrate o tac Cisco.
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