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Hoe kunt u inloggen op de grafische
gebruikersinterface (GUI) van een Cisco-
bedrijfsswitch 
Doel
 
Het doel van dit document is om u te tonen hoe u tot de grafische gebruikersinterface (GUI) op
een bedrijfsschakelaar van Cisco toegang heeft die niet op een bestaand netwerk is.
  
Inleiding
 
Een van de makkelijkste manieren om instellingen te configureren en wijzigingen aan te brengen
in een schakelaar is door naar zijn GUI te gaan. De GUI wordt ook aangeduid als de web-based
interface, web-based guidance, op web-gebaseerd nut, webconfiguratie pagina of web
configuratie voorziening.
 
Elke schakelaar die hieronder vermeld staat is een beheerde switch en heeft een GUI. Dit type
interface, wat u op het scherm ziet, geeft opties voor selectie weer. U hoeft geen opdrachten te
kennen om door deze schermen te navigeren. De GUI geeft de beheerder een gereedschap dat
alle mogelijke eigenschappen bevat die kunnen worden gewijzigd om de prestaties van een
schakelaar aan te passen. Daarnaast kan de GUI toegang geven tot een gastaccount zodat de
gebruiker de instellingen kan bekijken zonder wijzigingen toe te staan.
 
Wanneer u een nieuwe schakelaar instelt, raadt Cisco Business u aan de configuraties voor de
switch te doen voordat u deze op uw netwerk aansluit. Dit kan potentiële problemen en conflicten
helpen voorkomen.
 
Als u toegang wilt hebben tot de CLI van een switch die al op een netwerk is, kunt u de CLI via
PuTTY controleren met behulp van een console-verbinding op 300 en 500 Series Managed-
switches.
 

 
Toepassbare switches
 

SF300
SG300
SF350-software
SG350
SG350X-software
SG350XG router
SF500
SG500
SG500X-software
SG500XG router
SF550-software
SF550X-software

Wanneer u deze configuraties doet, dient u niet te worden aangesloten op een Virtual Private
Network (VPN) of op internet.
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SG550X-software
SG550XG router
  

Aansluiting voor de switch
 
Aangezien de schakelaar niet op een netwerk is, kunt u één eind van een Ethernet kabel aan een
genummerde haven op de schakelaar en het andere eind aan uw computer verbinden. Controleer
of de schakelaar stroom heeft. Afhankelijk van het model is er mogelijk een adapter nodig voor de
computer.
  
Het IP-adres bepalen
 
Om tot de GUI toegang te hebben, moet u het IP adres van de switch weten. Ga met een van de
volgende opties te werk om dit eenvoudig te houden:
 

Als uw Cisco Business-switch nieuw is, is het standaard IP-adres 192.168.1.254.
Als u het IP-adres niet kunt onthouden of als u geen speciale configuratie hebt, gebruikt u een
open paperclip om de resetknop op de schakelaar ten minste 10 seconden ingedrukt te
houden terwijl deze is ingeschakeld. Hiermee herstelt u de standaardinstellingen van de
switch en het standaard IP-adres van 192.168.1.254.
Als u een statisch IP-adres van de schakelaar instelt, kunt u dat IP-adres invoeren in plaats
van het standaard. Dit wordt niet aanbevolen, omdat er conflicterende configuraties zijn die
problemen kunnen opleveren in uw bestaande netwerk.
  

Toegang tot de GUI van de switch
 
Nu u het IP adres van de schakelaar kent, kunt u tot de GUI toegang hebben.
  
Stap 1
 
Open een webbrowser.
 

Als u de webbrowser niet ziet die u wilt gebruiken, kunt u deze benaderen onder in de
linkerzoekbalk van een Windows-computer. Start het typen in de naam van de applicatie en
selecteer de applicatie indien aangegeven als optie.
 



Stap 2
 
Voer 192.168.1.254 in, of het statische IP-adres indien ingesteld en klik op Voer op uw
toetsenbord in. Hiermee moet de GUI worden geopend, waarbij eerst het inlogscherm wordt
weergegeven.
 

 
Stap 3
 
Als u een inlogscherm ziet, slaat u over naar Stap 8.
 
Als u een waarschuwing krijgt dat dit onveilig is. Dit komt doordat u geen certificaat hebt dat voor
de schakelaar is geregistreerd. U kunt kiezen voor doorgaan, vrijstelling toevoegen of 
Geavanceerd. Dit zal per webbrowser verschillen.
 

In dit voorbeeld werd Chrome gebruikt voor een webbrowser. Klik op Geavanceerd in dit bericht.
 

 
Stap 4
 
Er wordt een nieuw scherm geopend en u moet op Verwerken naar (IP-adres gebruikt voor
toegang tot de schakelaar) (onveilig) klikken.
 

Wanneer u toegang tot een switch hebt, is dit standaard IP-adres alleen van toepassing in
situaties waarin de switch niet op een router is aangesloten en uw computer rechtstreeks op de
switch is aangesloten. Als de switch op een router wordt aangesloten, zal Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) standaard een IP-adres toewijzen en kan dit anders zijn.

Als u een pop-upblokker hebt, moet u klikken om de pop-up toe te staan voordat u verder kunt
gaan. Het bericht verschijnt gewoonlijk rechtsboven op het scherm.



Als je Firefox als webbrowser gebruikt, zou je op Advanced klikken.
 

 
Stap 6
 
Klik op Uitzondering toevoegen.
 

 
Stap 7
 
Klik op Bevestig de veiligheidsuitzondering.
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Stap 8
 
U moet dan een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren. De standaard aanmeldingsgegevens
zijn voor het eerst cisco voor zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord. oudere switches
kunnen admin gebruiken als de standaardgebruikersnaam en -wachtwoord. Het wordt ten zeerste
aanbevolen, het wachtwoord te wijzigen om het voor beveiligingsdoeleinden gecompliceerder te
maken.
 

 
Komen er problemen op? Probeer deze tips!
 
Als u de stappen hebt gevolgd, maar geen toegang tot de GUI hebt gekregen, kunt u op een
ander LAN-netwerk (Local Area Network) failliet gaan dan de switch.
 
Wat is een netwerk?
 
Een LAN kan zo groot zijn als meerdere gebouwen of zo klein als een huis. Iedereen die is
aangesloten op het LAN bevindt zich op dezelfde fysieke locatie.
 
Meestal in een LAN gebruikt de router DHCP om elk apparaat zijn eigen unieke interne IP-adres
toe te wijzen. Ze volgen een van deze patronen:
 

10.0.0.0/8 (10.x.x.x)
172.16.0.0 /12 (172.16.x.x - 172.31.x.x)
192.168.0.0 /16 (192.168.x.x)
 

Deze adressen zijn alleen zichtbaar binnen een lokaal netwerk, tussen apparaten, en worden
beschouwd als privé van externe netwerken.
 
Veel netwerken gebruiken een LAN-subnetwerk met 192.168.1.x maar niet alle netwerken. Als u
geen verbinding met de schakelaar hebt, zult u de GUI niet zien en zult u zeer waarschijnlijk een
foutcode ontvangen. Als dit voor komt, moet u ervoor zorgen dat uw netwerk op het zelfde net
zoals uw schakelaar is terwijl u configuraties doet.
 

Als u geen inlogscherm ziet, raadpleegt u het onderstaande gedeelte Tips voor
probleemoplossing.



Aangezien het IP-adres van de schakelaar is ingesteld voor de standaardinstelling van
192.168.1.254, zult u in uw computer moeten gaan en een statisch IP adres moeten instellen dat
in hetzelfde voorwerp is om verbinding te maken. De laatste octet, dat met een x in 192.168.1.x
wordt weergegeven kan om het even welk nummer 2-253 zijn. In het onwaarschijnlijke scenario
dat u een statisch IP-adres op uw switch hebt, zou u in hetzelfde voorwerp moeten zijn als de
statische IP. Voor meer informatie over deze subnetwerken, lees door IP-adressering en
subneting voor nieuwe gebruikers.
 
Denk eraan om deze stappen opnieuw te volgen om het IP-adres van uw computer weer te
veranderen in het gebruik van DHCP nadat u klaar bent met configuraties op de schakelaar,
voordat u weer verbinding maakt met het bestaande netwerk.
  
Stap 1
 
U kunt een lokaal IP-adres aan uw computer handmatig toewijzen, zodat dit in hetzelfde netwerk
zit als de switch. Klik in Windows met de rechtermuisknop op het computerpictogram rechtsonder
op het scherm.
 

 
Stap 2
 
Selecteer Netwerkinstellingen en internetinstellingen openen.
 

 
Stap 2 (alternatieve optie)
 
Klik op het pictogram in het venster en vervolgens op het pictogram voor het tandwiel linksonder
op het scherm.
 

/content/en/us/support/docs/ip/routing-information-protocol-rip/13788-3.html
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Selecteer vervolgens Network & Internet.
 

 
Stap 3
 
Als u een van deze opties volgt, ziet u een vergelijkbaar scherm. Selecteer Wijzig adapteropties.
 

 
Stap 4



Klik met de rechtermuisknop op het netwerk dat u gebruikt en kies Eigenschappen in het
vervolgkeuzemenu. Dit laat u zien welke IP is toegewezen en staat u toe om de configuratie te
veranderen.
 

 
Stap 5
 
Selecteer Internet Protocol, versie 4 (TCP/IPv4). Klik op Eigenschappen.
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Stap 6
 
Voer een lokaal IP-adres in dat in hetzelfde subtype van de switch is. In dit voorbeeld werd
192.168.1.33 opgenomen. Klik in het vakje Subnet masker op de ruimtes in en deze worden
automatisch ingevuld. Klik op OK.
 

 
Stap 7
 
Je laptop moet kunnen communiceren met je switch. Ga terug naar de Access the GUI van het
Switch-gedeelte van dit artikel en volg de stappen.
  
Aanvullende probleemoplossing
 
Andere dingen om te proberen als het nog steeds geen verbinding heeft:
 

Voer het IP-adres van de switch in met een andere webbrowser, dus in plaats van Chrome
kunt u Firefox gebruiken. Als u geen tweede webbrowser hebt, kunt u een zoeken en
downloaden zodat app beschikbaar is om te proberen.
Probeer het IP-adres met http:// in te voeren voor het IP-adres.
Probeer het IP-adres met https:// in te voeren voor het IP-adres.
Herstart voor zowel de laptop als de schakelaar
Gebruik de paperclip om een fabrieksreset op de schakelaar uit te voeren voor het geval dat
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het niet de eerste keer was.
  

Conclusie
 
U hebt nu toegang tot de GUI van de schakelaar die een navigatiedeelvenster aan de linkerkant
bevat. Het bevat een lijst van de top-level eigenschappen van de schakelaar.
 
De kleuren van deze pagina kunnen variëren, evenals de eigenschappen op het hoogste niveau,
afhankelijk van het apparaat en de firmware versie. De categorieën en opties variëren tussen
switches.
 
Dit is een voorbeeld van het navigatiedeelvenster op een SG550-schakelaar.
 

Klik op de volgende koppelingen om de productpagina van elke serie switches te bekijken. Elke
video bevat tientallen links naar andere artikelen van die apparatuur:
 

300 Series Managed-switches
350 Series Managed-switches
350X Series Stackable Managed-switches
500 Series Stackable Managed-switches
550X Series Stackable Managed-switches
 

De volgende koppelingen bevatten meer informatie:
 

Best Practices voor het instellen van statische IP-adressen op Cisco Business Hardware
Toegang tot de webgebaseerde Setup-pagina van Cisco VPN-router.
Toegang tot het webgebaseerde hulpprogramma van een WAP
Toegang tot het op web gebaseerde hulpprogramma van een Cisco IP-telefoon
 

Op Voice-over-IP (VoIP) telefoons moet u inloggen als admin en geavanceerd op de GUI om veel

/content/en/us/support/switches/sf300-24-24-port-10-100-managed-switch-gigabit-uplinks/model.html
/content/en/us/support/switches/sf350-24-24-port-10-100-managed-switch/model.html
/content/en/us/support/switches/sg350xg-24f-24-port-ten-gigabit-sfp-plus-switch/model.html
/content/en/us/support/switches/sg500-28-28-port-gigabit-stackable-managed-switch/model.html
/content/en/us/support/switches/sf550x-24-24-port-10-100-stackable-managed-switch/model.html
/content/en/us/support/docs/smb/General/Best-practices-for-setting-a-static-IP-addresses-in-Cisco-Small-Business.html
/content/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb381-accessing-the-web-based-setup-page-of-cisco-vpn-routers.html
/content/en/us/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5499-access-the-web-based-utility-of-the-wireless-access-point-wa.html?dtid=osscdc000283
/content/en/us/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/access-the-web-page-of-a-6800-series-ip-phone.html


van de configuraties te kunnen wijzigen.
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