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Introdução

Este documento descreve o processo para licenciar um servidor avançado unificado Cisco do
console de atendimento (CUAC) e, os tipos da instalação que seja coberto seja as elevações e as
instalações novas.

Processo CUAC-avançado da licença

A licença CUAC-avançada é completamente diferente do que todos os outros produtos Cisco, e
esta causa frequentemente o trepidação em como os trabalhos da licença. Estão aqui as etapas
em como ativar e instalar uma licença de servidor CUAC-avançada.

  

Informação necessária antes que você tentar ativar uma licença CUAC-avançada:

CUAC-avançado deve ser instalado em Windows Server.●

Código do registro do Web site CUAC-avançado do server. Isto pode ser encontrado quando
você navega para ajudar > licenciando.

●

Se você instala uma licença comprada, o código de ativação da licença (LAC).●

Se você instala uma licença de upgrade, a elevação LAC e o código do registro ou o LAC
previamente registrado.

●

Ative um programa demonstrativo/licença de avaliação para CUAC-avançado

Quando você instala o aplicativo pela primeira vez, CUAC-avançado permite o aplicativo
funcionar inteiramente por dez dias. Após este período de dez dias, você tem a opção para
instalar um programa demonstrativo/licença de avaliação ou uma licença permanente. O
programa demonstrativo/licença de avaliação é válidos por sessenta dias. Uma vez que as
sessenta marcas do dia são alcançadas o console deve permanentemente ser licenciado.
Isto não pode ser prolongado. A fim criar uns sessenta programas demonstrativos/licenças de
avaliação do dia para CUAC avançado, faça isto:

Etapa 1. Consulte a www.cisco.com/go/ac

http://www.cisco.com/go/ac


Etapa 2. Início de uma sessão a este local (o local não é anexado a sua conta do Cisco
Connection Online (CCO), assim que se o registro é precisado, seleciona o registro seus
detalhes).

Etapa 3. Uma vez que entrado, seleto ATIVE O SOFTWARE DE AVALIAÇÃO.

Etapa 4. Selecione um revendedor (se seu revendedor não está atual, seleto adicionar um
revendedor e incorpore os detalhes).

Etapa 5. Selecione um cliente (se seu revendedor não está atual, seleto adicionar um cliente e
incorpore os detalhes).

Etapa 6. Selecione um local (se seu revendedor não está atual, seleto adicionar um local e
incorpore os detalhes).

Etapa 7. Selecione a versão do produto 10.X ou a versão 11.X.

Etapa 8. Selecione CUAC avançado.

Etapa 9. Dê entrada ao código do registro encontrado no Web site CUAC-avançado.

Etapa 10. O clique submete-se.

Você é enviado por correio eletrónico então a licença de avaliação de 60-dia a instalar no server
CUAC-avançado.

Ative uma licença comprada para CUAC-avançado

Etapa 1. Consulte a www.cisco.com/go/ac

Etapa 2. Início de uma sessão a este local (o local não é anexado a sua conta CCO, assim que se
o registro é precisado, seleciona o registro seus detalhes).

Etapa 3. Uma vez que entrado, seleto ATIVE O SOFTWARE COMPRADO

Etapa 4. Selecione um revendedor (se seu revendedor não está atual, seleto adicionar um
revendedor e incorpore os detalhes).

Etapa 5. Selecione um cliente (se seu revendedor não está atual, seleto adicionar um cliente e
incorpore os detalhes).

Etapa 6. Selecione um local (se seu revendedor não está atual, seleto adicionar um local e
incorpore os detalhes).

Etapa 7. Selecione a versão do produto 10.X ou a versão 11.X.

Etapa 8. Selecione CUCA avançado.

Etapa 9. Dê entrada ao código do registro encontrado no servidor avançado CUAC na caixa de
texto leftmost.

Etapa 10. Incorpore 27 o caráter LAC que você esteve fornecido com a compra do software.

http://www.cisco.com/go/ac


Etapa 11. Clique em seguida.

Etapa 12. Clique em Submit.

Você é enviado por correio eletrónico então a licença permanente a instalar no servidor avançado
CUAC.

Ative uma licença de upgrade para CUAC-avançado

Etapa 1. Consulte a www.cisco.com/go/ac

Etapa 2. Início de uma sessão a este local (o local não é anexado a sua conta CCO, assim que se
o registro é precisado, seleciona o registro seus detalhes).

Etapa 3. Uma vez que entrado, seleto ATIVE O SOFTWARE COMPRADO

Etapa 4. Selecione um revendedor (se seu revendedor não está atual, adicionam um revendedor
e incorporam os detalhes).

Etapa 5. Selecione um cliente (se seu revendedor não está atual, seleto adicionar um cliente e
incorpore os detalhes).

Etapa 6. Selecione um local (se seu revendedor não está atual, seleto adicionar um local e
incorpore os detalhes).

Etapa 7. Selecione a versão do produto 10.X ou a versão 11.X.

Etapa 8. Selecione CUAC avançado.

Etapa 9. Dê entrada ao registro/linguagem-máquina encontrados no Web site do servidor
avançado CUAC na caixa de texto leftmost.

Etapa 10. Incorpore 27 o caráter LAC que você esteve fornecido com a compra do software.

Etapa 11. Clique em seguida.

Etapa 12. No evento, isso o LAC é do tipo assinatura do software de comunicações unificadas
(UCSS), você é alertado que esta é uma licença de upgrade. Clique em OK.

Etapa 13. Incorpore o código do registro ou o LAC do server previamente registrado CUAC. Esta
informação deve ser fornecida a fim terminar o processo da licença.

Etapa 14. Clique em Submit.

Você é enviado por correio eletrónico então a licença permanente a instalar no server CUAC-
avançado.

Procedimento para instalar uma licença no server CUAC-avançado

Uma vez que a licença é gerada, um arquivo da facilidade do grupo de redundância (RGF) para a
instalação está-lhe enviado por correio eletrónico no server CUAC-avançado.

http://www.cisco.com/go/ac


A fim instalar a licença, siga estas etapas:

Etapa 1. No CUAC o Web site avançado, navega para ajudar > licenciando.

Etapa 2. Selecione o botão de rádio do arquivo de registro.

Etapa 3. Consulte ao arquivo RGF e ao arquivo seleto RGF e clique então aberto.

Etapa 4. Salvaguarda do clique.

Uma vez que a licença é validada, o server CUAC opera-se normalmente e está licenciado
permanentemente.
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