
Een draadloos netwerk configureren 
Overzicht
 

Het uitbreiden van uw netwerk van kleine bedrijven met een draadloos access point van
Cisco Small Business is een uitstekende manier om uw werknemers vanuit elke omgeving
op het netwerk te laten aansluiten. Producten als WAP371 kunnen eenvoudig in een
bestaand netwerk worden geïntegreerd en bieden de nieuwste 802.11ac snelle draadloze
verbinding. De functie Cisco Wireless Guest Access biedt dezelfde mobiliteit en gemak als
die aan medewerkers worden geboden aan klanten en andere bezoekers van het netwerk.
 
De Cisco draadloze gasttoegangsfunctie biedt een handige, rendabele manier om draadloze
toegang aan bezoekers aan te bieden terwijl de veiligheid op uw intern netwerk behouden
blijft. Draadloze gastnetwerken bieden de volgende basisfunctionaliteit:
 

・ Toegang tot internet voor gasten door een open verbinding 
・ Verkeer op het gastnetwerk dat gescheiden wordt gehouden van het bedrijfsnetwerk 
・ Draadloze toegang voor elke gast die geïsoleerd is om te voorkomen dat gasten via het
netwerk met elkaar communiceren
  

Belangrijkste kenmerken
 
Inter-VLAN-routing
 

Het combineren van de routing tussen VLAN’s op een Cisco RV-router met de draadloze
SSID-scheidingsfunctie op een Cisco Small Business Wireless Access Point maakt een
eenvoudige en beveiligde oplossing voor gastentoegang op een bestaand Cisco Small
Business-netwerk zonder extra kosten.
  

Draadloze SSID’s (Isolation)
 

De draadloze SSID isolatieoptie scheidt gebruikers op het gast draadloze netwerk van
gebruikers op het normale draadloze netwerk. Bovendien, door draadloos isolatie (binnen
SSID) toe te staan, zullen de draadloze gebruikers op het gastnetwerk ook van elkaar
worden gescheiden. Dit stelt u in staat uw gebruikers extra beveiliging te bieden.
  

802.1Q insluiting
 

De standaard IEEE 802.1Q wordt gebruikt om verkeer van meerdere VLAN’s via één link te
behandelen en wordt vaak als een stam aangeduid. Wanneer een pakket als "gelabeld" is
gemarkeerd, wordt het via de link verzonden met informatie die het ontvangende einde
toestaat om te identificeren tot welk VLAN het behoort. "Niet-getagneerd" verkeer wordt via
de link verzonden zonder dat informatie wordt geïdentificeerd. Verkeersmarkering
"Uitgesloten" is niet toegestaan om de link te overschrijden.
  

Gebruikte apparaten
 

・ RV130 router (1.0.1.3) 
・ SG300 Series Gigabit PoE+ beheerde switch (1.4.0.8) 
・ WAP371 draadloos access point (1.1.2.3) 



 
 

Opmerking: De gebruikte apparaten zijn niet de enige die op deze configuratie van
toepassing zijn. Deze instelling kan ook van toepassing zijn op uw netwerk. Raadpleeg de
beheerhandleidingen voor uw specifieke apparaten om te bepalen of de functie Gast
Network beschikbaar is.
 
Opmerking: WAP371 vereist een 802.3at compatibele energiebron als deze via een
Ethernet-kabel moet worden gevoed. Dit is beschikbaar in alle Cisco PoE+-switches of door
het gebruik van een 802.3at PoE-injector.
  

Netwerktopologie
 

 
Voor ons scenario zal de WAN-poort van onze RV130 aangesloten zijn op onze breedband-
internetverbinding en poort 1 op de RV 130 aangesloten zijn op poort G9 van onze SG300.
We hebben ook Port 1 op onze SG300 aangesloten op de Ethernet-poort van onze
WAP371. We zullen de 5GHz gebruiken op de WAP371 om voordeel te halen uit de hogere
bandbreedte.
  

Procedure
 
Een VLAN voor toegang via de RV130 toevoegen en configureren
 

Stap 1. Open het hulpprogramma voor de webconfiguratie van uw router en navigeer naar 
netwerken > LAN > VLAN-lidmaatschap. De pagina VLAN Membership opent:
 

 
Stap 2. Klik op Add Row om een nieuw VLAN aan de tabel toe te voegen. Een nieuwe rij zal
in de VLAN-instellingstabel verschijnen.
 



 
Stap 3. Voer een nummer in voor uw gast-VLAN-id in het veld VLAN-id. Onthoud dit ID-
nummer omdat dit ook van toepassing is op instellingen op de schakelaar en het draadloze
access point. In dit voorbeeld wordt VLAN ID 25 geselecteerd voor het gastnetwerk.
 

 
Stap 4. Voer in het veld Description een naam in voor het VLAN. Omdat dit gebruikt zal
worden voor toegang tot een gastnetwerk in dit voorbeeld, is het genoemd als Gast.
 



 
Stap 5. Voor de vervolgkeuzelijsten voor elke poort selecteert u Tagged voor de poort die de
router op de schakelaar aansluit. Dit zal pakketten van de gast VLAN markeren zodat zij
door het andere apparaat op het ontvangende eind kunnen worden geïdentificeerd. Voor alle
andere niet-aangesloten poorten selecteert u Uitgesloten om verkeer van het gastVLAN naar
deze poorten te blokkeren. In dit voorbeeld wordt RV130 via LAN poort aangesloten op de
SG300. Raadpleeg voor meer informatie over "gelabeld" en "niet-gelabeld" verkeer 802.1Q
insluiting in het gedeelte Belangrijkste kenmerken van dit document.
 

 
Stap 6. Klik op Save om uw nieuwe gast VLAN op te slaan.
 



  
Een toegangsVLAN voor gasten toevoegen en configureren op
de SG300
 

In deze sectie, zal de gasttoegang VLAN 25 aan de SG300 schakelaar worden toegevoegd
en zal VLAN op zijn boomstam aan de router worden opgenomen. Naar een
toegangsnetwerk toevoegen en configureren van een Gast Access VLAN op WAP371 als u
van plan bent uw draadloos access point rechtstreeks aan te sluiten op de RV130-router.
 
Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma van de SG300 en navigeer naar 
VLAN-beheer > VLAN-instellingen. De pagina VLAN-instellingen verschijnt:
 

 
Stap 2. Klik op Add... om een nieuw VLAN toe te voegen.
 

 
Het venster Add VLAN verschijnt:
 



 
Stap 3. In het veld VLAN-id voert u de ID van het VLAN in dat voor de toegang tot het
gastnetwerk zal worden gebruikt. Zorg dat de ID overeenkomt met de ID die op de router in
de vorige sectie is ingesteld.
 

 
Stap 4. In het veld VLAN Name, voer een naam in voor de gast VLAN.
 

 
Stap 5. In het veld VLAN-interfacestatus selecteert u het aankruisvakje om de VLAN-
interface in de switch in te schakelen.
 



 
Stap 6. (Optioneel) Selecteer in het veld Link Status SNMP-trappen het selectieteken om de
switch in staat te stellen SNMP-trappen te verzenden met betrekking tot de operationele
status van dit VLAN. Eenvoudige Network Management Protocol (SNMP)-trappen zijn
berichten die door de switch kunnen worden geconfigureerd om naar een SNMP-
beheerprogramma te verzenden wanneer gebeurtenissen plaatsvinden, zodat een
netwerkbeheerder een gecentraliseerde database kan hebben met informatie die in real-time
wordt bijgewerkt.
 

 
Stap 7. Klik op Toepassen. Het nieuwe VLAN moet in de tabel verschijnen.
 

 
Stap 8. Klik op Close om het venster Add VLAN te sluiten.
 



 
Stap 9. Navigeer naar VLAN-beheer > poort naar VLAN. De pagina Port-naar-VLAN 
verschijnt:
 

 
Stap 10. Van VLAN ID is gelijk aan vervolgkeuzelijst, selecteer de ID van het gastnetwerk.
 



 
Stap 1. Klik op Ga. De VLAN Membership tabel voor uw gast-VLAN wordt hieronder
weergegeven.
 

 
Stap 12. Kies voor elk van de poortinterfaces van de schakelaar in de tabel, het juiste
lidmaatschapstype van de vervolgkeuzelijst. De poorten die de schakelaar aan zowel
WAP371 (GE1) als RV130 (GE9) verbinden moeten worden getagd om de pakketten te
markeren die op het ontvangende eind moeten worden geïdentificeerd, terwijl alle andere
niet-verbonden poorten voor de gast VLAN moeten worden ingesteld op Uitgesloten om
gastverkeer van het binnengaan te blokkeren.
 



 
Stap 13. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.
 

 
Stap 14: Navigeer in beheer > Bestandsbeheer > Configuratie kopiëren/opslaan. De pagina 
Configuration kopiëren/opslaan verschijnt:
 



 
Stap 15: Klik op Toepassen om de configuratie op te slaan. Raadpleeg voor meer informatie
over de velden op deze pagina de configuratie van downloads/back-ups op WAP371.
 

 
Het dialoogvenster Kopiebestand verschijnt:
 

 
Stap 16: Klik op OK. De pagina Configuratie-status kopiëren/opslaan verschijnt:
 

 



Stap 17: Klik op Klaar.
  

Een VLAN voor toegang via de WAP371 toevoegen en
configureren
 

In deze sectie, wordt een afzonderlijk SSID gecreëerd voor de toegang van de gast en de
veiligheidsinstellingen worden toegepast op het draadloze netwerk.
  

Draadloze radio inschakelen
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratietools draadloos access point en navigeer naar 
Wireless > Radio. De pagina Radio verschijnt:
 

 
Stap 2. Selecteer de radioknop voor de draadloze radio die u wilt inschakelen. De 2,4 GHz-
band wordt breed ondersteund. De 5GHz-band wordt niet door alle apparaten ondersteund
en heeft een kleiner bereik, maar ondersteunt hogere snelheden.
 



 
Stap 3. Controleer het aanvinkvakje Enable in het veld Radio om het gebruik van de
draadloze radio mogelijk te maken. Als u de 5 GHz-radio instelt, verschijnt een pop-upbericht
met de mededeling dat er een 802.3-bron met het juiste voltage is vereist. Normale PoE
ondersteunt de 802.3-standaard niet. PoE+-apparaten en de AC-adapter voldoen aan de
standaard 802.3. Klik op OK om verder te gaan.
 

 
Stap 4. Klik op Save om de wijzigingen toe te passen.
 



 
Er verschijnt een bevestigingsvenster:
 

 
Stap 5. Klik op OK om verder te gaan. De pagina wordt opgefrist.
  

De VLAN’s aan SSID’s toewijzen
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratietools draadloos access point en navigeer naar 
Wireless > Networks. De pagina Netwerk verschijnt:
 

 
Stap 2. Kies in het veld Radio de radioknop die overeenkomt met de radio die u wilt instellen
voor gebruik in draadloze gasttoegang. Dit dient overeen te komen met de radio die u eerder
in stap 2 van de vorige sectie hebt ingeschakeld.
 



 
Stap 3. Selecteer het aankruisvakje naast SSID met VLAN-id 1 en klik op Bewerken.
Hierdoor kunnen wijzigingen worden aangebracht in de velden die overeenkomen met het
VLAN voor intern gebruik.
 

 
Stap 4. Voer in het veld SSID Name in een naam voor uw interne netwerk.
 

 
Stap 5. Als u een beveiligd wachtwoord aan uw draadloze netwerk wilt toevoegen voor intern
gebruik, selecteert u WAP Persoonlijk in de vervolgkeuzelijst Beveiliging. Er verschijnt een
nieuw menu met opties:
 

 
Opmerking: WAP Enterprise is een geavanceerde beveiligingsoptie die het registreren van
individuele gebruikers via een gecentraliseerde RADIUS-server aanbiedt. Raadpleeg voor
meer informatie over de configuratie van WAP Enterprise de optie Een VAP configureren op
WAP351, WAP131 en WAP371.
 

/content/en/us/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5072-configuring-a-vap-on-the-wap351-wap131-and-wap371.html


Stap 6. Voer in het veld Key het gewenste wachtwoord in voor uw draadloze toegang. De
Kernversterkermeter evalueert de sterkte van uw gekozen wachtwoord tegen mogelijke
veiligheidsbedreigingen.
 

 
Stap 7. Klik op Toevoegen om de gast SSID toe te voegen. Er verschijnt een nieuwe
vermelding in de SSID-lijst.
 

 
Stap 8. Om te beginnen met het instellen van de gastsoftware (SSID), selecteert u het
aankruisvakje en klikt u op Bewerken.
 

 
Stap 9. In het veld VLAN-id voert u de ID in die aan de gast-VLAN in uw netwerk is
gekoppeld. Zorg ervoor dat deze ID overeenkomt met degene die u tijdens de configuratie
van uw router en schakelaar hebt geselecteerd.
 



 
Stap 10. Voer in het veld SSID Name in een naam voor uw gastnetwerk in.
 

 
Stap 1. Om te voorkomen dat gastnetwerkgebruikers direct via het lokale netwerk kunnen
communiceren, controleert u het vakje voor kanaalisolatie.
 

 
Stap 12. Klik op Opslaan om de nieuw geconfigureerde SSID’s op te slaan.
 

 
Het venster Bevestiging verschijnt:



 
Stap 13: Klik op OK om verder te gaan.
  

SSID’s controleren
 

U dient nu twee nieuwe draadloze netwerken met de SSID’s te zien die u in het onderdeel 
VLAN’s toewijzen aan SSID’s hebt ingesteld bij het toevoegen en configureren van een
VLAN voor toegang via de Gast in dit artikel.
 

  
Overige overwegingen
 
Draadloze gasttoegang beheren
 

Geavanceerde functies voor toegang tot uw workflow kunnen gasten doorsturen naar een
pagina voor een portal in hun webbrowser, waarvoor een gebruikersnaam en inlognaam
voor een wachtwoord nodig zijn. Het kan ook informatie bevatten en van gebruikers eisen
dat ze toestemming geven aan de voorwaarden om door te gaan. Zie Captive Portal op 
WAP371 configureren voor meer informatie over het opzetten van uw eigen portal met 
geavanceerde functies voor gastoegang.
 
Voor antwoorden op vaak gestelde vragen over draadloze toegang van de gast, klik hier.
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