Migração da licença CUCM da versão 8.x à
versão 9.x
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Introdução
Este documento descreve o processo de migração da licença do Gerenciador de Comunicações
de Cisco Unfiifed (CUCM) da versão 8.x à versão 9.1. Este documento discute o processo de
conversão e a diferença entre licenciar das versões 9.0 e 9.1. Desde que a versão 9.0 é
substituída agora pela versão 9.1, os exemplos e os screenshots mostrados são da versão 9.1
CUCM.
A versão 9 CUCM introduz o gerenciador de licença da empresa (OLMO), um produto separado
que forneça licenças aos aplicativos de comunicações unificadas de Cisco. O OLMO executa coresidente com CUCM ou Cisco Unity Connection (CUC) e atua como um único repositório
licenciar para todos os conjuntos CUCM ou CUC na rede.

Considerações importantes da PRE-elevação

O OLMO é co-residente instalado com CUCM e CUC à revelia
Éimportante compreender que o OLMO está instalado sempre com CUCM e CUC. Antes que
você migre, decida que server você quer executar o OLMO. Este server é o lugar onde todas
suas licenças são carregadas. Mesmo que o OLMO seja instalado em cada nó, não é executado
a menos que configurado.
O OLMO pode igualmente ser executado como um servidor autônomo, que reduza o impacto de
uma indisponibilidade de um de seus Nós CUCM ou CUC em licenciar para outros conjuntos. Se
você executa um OLMO autônomo, contorneia a exigência que as licenças do OLMO rehosted
por Cisco que licencia o centro de assistência técnica (TAC) quando há umas alterações de
configuração de rede em CUCM ou em CUC.

Licenças de reposição DLU
Das primeiras coisas que você precisa de considerar antes que você promover for o que a fazer
com todas as licenças de reposição que permanecerem para sua instalação da versão 8.x. Se
você tem as unidades da licença do dispositivo (DLU) que estiveram compradas mas não
transferidas arquivos pela rede ao gerenciador de chamada e você as quer ser considerado
durante o processo de migração, transfira-as arquivos pela rede a CUCM 8.x agora. Você não
pode transferi-los arquivos pela rede depois que a elevação da versão 9.1.

Advertências para a elevação à versão 9.0
A identificação de bug Cisco CSCuc02327, encontrada na versão 9.0, causa uma edição quando
você migra DLU. Se nenhum dispositivo é adicionado ao sistema, este aplica-se primeiramente às
encenações da elevação da NON-produção.

Advertências para a elevação à base da versão 9.1
A identificação de bug Cisco CSCue14471, identificada na versão 9.1, causa o uso dobro da
licença com mobilidade de extensão. Recomenda-se que você promove à versão 9.1(1a) a fim
evitar este erro licenciar.

Execute a elevação
Você não pode migrar suas licenças até depois você executou a elevação. Recomenda-se
sempre que você promove à versão a mais atrasada disponível no cisco.com para a versão de
destino.
Termine as instruções nos Release Note e nos guias da elevação para planejar e executar sua
elevação. Proveja o guia da documentação do gerente das comunicações unificadas de Cisco,
libere 9.1(1) a fim encontrar estes documentos.
Nota: As etapas específicas para a elevação não são cobertas neste documento.
Neste momento, como mencionado no DLU de reposição licencia a seção, certificam-se que
todas suas licenças de reposição DLU estão carregadas em seu gerenciador de chamada antes
que você promova porque esta é sua última oportunidade de fazer assim. Uma vez que você
transferiu arquivos pela rede todos seus DLU de reposição, revistos as advertências acima, e
escolheu sua versão de upgrade, você está pronto para começar a elevação.
Nota: O processo de migração da licença ocorre cargo-elevação.

Cargo-elevação
Esta seção descreve as etapas exigidas a fim obter seu conjunto recentemente promovido
licenciado corretamente para a versão 9.1 CUCM.

Um primeiro olhar no OLMO
Agora que a elevação está completa, entre ao OLMO pela primeira vez e investigue-o. A URL
para a interface da WEB do OLMO é: <ip de https:// ou hostname do editor >/elm-admin.
Nota: O OLMO é co-residente automaticamente instalado com um editor CUCM. Pode
igualmente ser instalado como um aplicativo isolado em um servidor físico ou em uma
máquina virtual. Se você instala o OLMO em um ambiente virtualizado, escolha o tipo o
menor do desenvolvimento do molde virtual aberto do dispositivo CUCM (ÓVULOS). Se
você planeia controlar conjuntos múltiplos com OLMO, recomenda-se que você usa um
OLMO autônomo.

A informação do início de uma sessão para o OLMO é o aplicativo que você criou quando o
server foi instalado. Ou, se você executa o OLMO co-residente com seu editor CUCM, use as
mesmas credenciais que você se usa para entrar à página da web de administração CUCM.
Uma vez que você entra, esta página do painel do OLMO indica:

Do painel do OLMO, você pode alcançar esta informação:
●

Vista geral: Uma contagem dos exemplos do produto adicionados, a última vez onde uma
mudança a licenciar foi feita, e a última vez uma sincronização foi executada.

●

●

●

Alertas da licença: Alguns alertas que se referirem a NON-conformidade de outros problemas
de licenciamento.
Uso da licença: Contagens das licenças.
Falhas de sincronização: Detalhes sobre falhas de sincronização.

Adicionar seus conjunto e sincronização
A fim adicionar seu conjunto aos exemplos do produto do OLMO aliste, navegue para inventariar
> exemplos do produto, e clique o botão Add.

Quando você clica o botão Add, você está alertado para sua informação dos editores CUCM.
Você não precisa de adicionar seus assinantes, somente o editor. Clique a APROVAÇÃO uma
vez que toda a informação é adicionada.

Enquanto sua informação do início de uma sessão está correta e o OLMO pode alcançar o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do conjunto, este exibições de mensagem:

Sincronize seu conjunto com o OLMO a fim transferir arquivos pela rede todos os dados de
dispositivo do conjunto e permitir que o OLMO atribua as licenças exigidas por seu conjunto
CUCM.
Nota: Se você tem mais de um conjunto, para a eficiência, você pôde querer adicionar todos

os conjuntos antes que você execute sua primeira sincronização.
Quando você está pronto, clique o sincronizar agora. Quando a sincronização está completa, uma
imagem similar a esta indica:

Nota: Na parte inferior da página, o asterisco indica que há as licenças pre-9.0 instaladas no
exemplo do produto que você adicionou. A mensagem indica que você pode “promover”
estas licenças na página do planeamento da licença.

Compreenda a estrutura nova licenciar
Detalhes desta seção como licenciar mudou da estrutura dispositivo-baseada licenciar da versão
8.x CUCM (e precedente) à estrutura USER-baseada licenciar na versão 9.x CUCM.
Versão 8.x e versões mais velhas
DLU: Na versão 8.x, cada dispositivo no conjunto exigiu um número específico de DLU.
Mesmo que licenciar fosse vendido como o usuário conecta licenciar (UCL) e o espaço de
trabalho unificado que licencia (UWL), estas licenças USER-baseadas foram convertidas no
número de DLU que CUCM atribuído baseou no tipo de dispositivo.
Licença de recurso SW: Esta licença foi exigida a fim ativar características e serviços em
CUCM, pela versão CUCM. Esta licença tem não a paralela na versão 9.x. Foi removida.
Licença do nó: Esta licença determinou o número de Nós do Processamento de chamadas
permitidos no conjunto. Este tipo de licença tem não a paralela na versão 9.x e foi removido
igualmente.
Versões da versão 9.x mais recente
●

●

●

UCL: Este é um dos dois tipos de usuário que licenciam disponíveis aos usuários. Com cada
UCL, você obtém o apoio para um dispositivo físico (o tipo de dispositivo varia baseado no
tipo de licença UCL), serviço de voz, e vídeo (somente para aumentado e aumentado mais).
UWL: Este é o outro tipo de licença de usuário disponível agora. UWL é uma licença do
usuário per. para até dispositivos do exame 10.
O padrão UWL vem com características avançadas do Controle de chamadas e permite o
móbil/clientes de desktop.O profissional UWL vem com todos os recursos padrão mais
características profissionais do espaço de trabalho da Colaboração.
Esta carta fornecem mais detalhe sobre as características e os tipos de dispositivo que se
aplicam a cada tipo de licença/nível:
●

●

Queda dos Telefones IP em uma das primeiras três categorias:
Essencial: Dispositivos de fax; Valores-limite análogos, que incluem os gateways do Skinny Call
Control Protocol (SCCP) e os adaptadores do telefone analógico (ATA); 6901; e 3905 Telefones
IP.
Básico: 6911 e 6921 Telefones IP.
Aumentado: Todos modelos do telefone IP, macio-clientes, e dispositivos pessoais restantes do
TelePresence (EX-séries).
Nota: A versão 9.0 CUCM inclui UCL avançados e os níveis superiores UWL, que já não
existem na versão 9.1. O padrão UWL e o profissional ambos permitem os mesmos tipos de
dispositivo que UCL aumentou. As salas do TelePresence são licenciadas separadamente
dos dispositivos de usuário.
Para uma explicação mais detalhada, refira o artigo licenciar das comunicações unificadas 9.0 de
Cisco.

Execute a migração da licença
A migração da licença não é uma conversão imediata das licenças velhas ao novo. A migração
gerencie um pedido para que licenciar processe. Então, você está fornecido com um arquivo de
licença novo para a versão 9.x uma vez que todo o contrato verifica e o faturamento está
endereçado.
Nota: Pôde haver uma compra envolvida se o contrato não inclui o acesso a todas as
elevações principais. Você deve estar ciente dos termos do contrato e de seus direitos sob o
contrato. Se você é incerto de seus direitos contratuais, contacte seu Equipe de Conta da
Cisco.

Gerencia seu pedido
Há umas etapas múltiplas neste processo. É importante compreender as necessidades de sua
organização, e como expandem a fim selecionar as contagens direitas para cada tipo de licença.
Cuidado: Se você não tem uma lista de tipos de licença e a quantidade de cada um você
para querer pedir baseado em seus atual e futuro precisa, reveja o artigo licenciar das
comunicações unificadas 9.0 de Cisco a fim determinar que tipos de licenças e quantidades
de cada um suas necessidades da organização antes que você continue com as etapas
abaixo.
1. Alcance a página do planeamento da licença
A fim alcançar esta página, navegue para licenciar o Gerenciamento > o planeamento da
licença, e clique licenças de upgrade. Esta página indica:

2. Licenças de upgrade
Quando você clicar licenças de upgrade, indicadores desta alerta. Escolha o CM unificado e
clique-o em seguida.

Escolha que se aglomeram para migrar
Nesta página, você precisa de escolher que os exemplos do produto (que conjunto) você
querem migrar. Uma vez que você escolheu esses você quer, clica o botão Arrow Button
esses pontos à direita. Neste exemplo, somente um conjunto é adicionado. Contudo, se
você tem conjuntos múltiplos, você pode adicionar-los de uma vez se você quer.

Uma vez que você selecionou seu Produtos, a página deve olhar como esta. Se faz, para
clicar em seguida.

3. Contagens seletas do tipo de licença
Nesta página, escolha suas contagens do tipo de licença. Escolha o modo que da
recomendação você quer se usar, que depende sobre se você quer usar UCL que licencia
ou UWL que licencia como seu tipo principal de licença e muda as contagens recomendadas
da licença para cada tipo dado pela ferramenta.
Nota: Para a informação adicional, refira o artigo licenciar das comunicações unificadas 9.0
de Cisco.

4. Ajuste sua contagem da licença
Baseado em suas contagens atuais do uso da licença e em contagens recomendadas, use a
coluna recomendada ajuste da contagem a fim ajustar o número de cada tipo de licença que

você quer pedir.

5. Execute uma verificação da conformidade
Uma vez que você ajustou todos seus valores do tipo de licença (veja a imagem seguinte),
clique a verificação da conformidade da corrida a fim mandar o OLMO verificar que a licença
o conta pediu é suficiente para a configuração dada as configurações atuais do
telefone/serviços para todos seus usuários.
Valores de contagem finais:

Resultados da verificação da conformidade:

6. Verificar
Se você não usou todas suas licenças, indicadores permanecendo não utilizados DLU no
canto inferior direito. Você pôde ver esta mensagem quando você clica em seguida. Se você
pensa você selecionou bastante licenças a fim cobrir seus usuários atuais e todas as
adições a suas capacidades e as adições ao pessoal futuro, clique continuam. Se você quer
pedir mais licenças, o retorno do clique à licença conta.
Cuidado: Se você clique continua, os DLU que permanecem estão suprimidos e não
considerados no processo de migração.

7. Sumário e geração do pedido
Leia todo o texto aqui com cuidado! Se você quer salvar este pedido para registro-se manter
purposes e associe-o com o arquivo de licença que você obtém de licenciar, clique-o o
sumário da salvaguarda na caixa de seleção do OLMO e dê-lhe uma descrição. Clique o
revestimento & gerencia o botão de pedido.

8. Salvar e submeta seu pedido da licença
A cópia e cola o texto da página que indica no portal em linha licenciar.

Clique o link portal da migração da licença fornecido no pop-up. Use o arquivo que você
salvar a seu computador ou ao texto você copiou da caixa de texto a fim submeter um
pedido da migração da licença.
Submeta seu Online do pedido
Clique o link no indicador do pedido da migração da licença a fim ser tomado à página onde você
pode submeter seu texto do pedido da migração ou o arquivo que você obteve do OLMO.

Navegue para exprimir o Produtos > as comunicações unificadas 9.0 de Cisco a fim alcançar esta
página:

Escolha índices da cópia & da pasta ou arquivos da transferência de arquivo pela rede. Clique em
seguida a fim alcançar esta página:
Nota: Esta é a página que indica para engenheiros de TAC da Cisco. Você pôde ter
algumas mais telas a clicar completamente para etapas pedir/contrato.

Em seguida, uma janela pop-up que mostre suas exibições de status do pedido da licença:

Este os displays de tela e você recebem um email com um arquivo zip anexado.

Instale suas licenças
Uma vez que você transferiu e extraiu o arquivo do .bin de seu email de licenciar (não altere este
arquivo em NENHUMA maneira), navegue de volta ao Gerenciamento da licença no OLMO, e
clique a opção das licenças a fim alcançar esta página.

Escolha outras opções da realização e cumpra licenças do arquivo.

Os indicadores de uma janela pop-up que permite que você escolha o arquivo do .bin você

previamente extraíram. Consulte ao arquivo. Se você escolheu salvar um sumário para este
pedido da licença, para verificar o associado que esta transação com salvar adicionar/caixa de
seleção sumária da licença de upgrade, escolhem o sumário apropriado, e o clique instala.

Se tudo trabalhou, indicadores deste mensagem de pop-up.

Feche a janela pop-up. A página das licenças deve agora ter uma entrada na tabela das licenças:

Uma última sincronização
Agora que suas licenças são instaladas, você deve sincronizar o OLMO com seus exemplos do
produto outra vez. Navegue à monitoração > uso da licença, e clique o sincronizar abotoam-se
agora. Um indicador indica as licenças que estão no uso por seus exemplos do produto, que
licenças são não utilizadas, e seu status de conformidade.

Migração terminada
Felicitações! Seu conjunto da versão 9.1 CUCM corretamente é licenciado agora e apronta-se
para ser usado. Para outros recursos na versão 9.x CUCM que licencia, refira o a seção
Informação Relacionada abaixo.

Informações Relacionadas
●

●

Comunicações unificadas 9.0 de Cisco que licenciam
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