
Management Access Verificatie op 200/300
Series Managed-switches 

Doel
 

Toegangsmodi voor beheer zoals SSH, console, telnet, HTTP en HTTPS staan een
gebruiker toe om toegang te krijgen tot een apparaat.  De verificatie kan van gebruikers
worden vereist om de beveiliging te verbeteren.  De 200 en 300 Series Managed-switches
kunnen lokaal of op een TACACS+ of RADIUS-server worden geauthenticeerd.  Dit
document legt uit hoe een authenticatiemethode toe te wijzen op de 200 en 300 Series
Managed-switches.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SF/SG 200 en SF/SG 300 Series Managed-switches
  

Softwareversie
 

•1.3.0.62
  

Beheer en toegangsverificatie
 

Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies Security > Management
Access Authentication.  De pagina Management Access Authentication wordt geopend:
 

 
Stap 2. Kies het type toepassing dat u verificatie wilt toewijzen aan de vervolgkeuzelijst
Toepassing.  Mogelijke toepassingen zijn:
 

・ Console — Hiermee kunt u de switch beheren met een console-interface. Hier kunt u op
de schakelaar aansluiten en bepaalde configuraties uitvoeren, zelfs als het IP-adres van de
schakelaar niet bekend is.
 
・ Telnet - een op karakter gebaseerd communicatieprotocol dat u toestaat om op afstand
met de schakelaar over een TCP/IP netwerk te verbinden.  Telnet wordt niet aanbevolen



vanwege het gebrek aan encryptie.
 
・ Secure Telnet (SSH) — voert dezelfde functies uit als telnet plus encryptie.  SSH wordt
aanbevolen voor afstandsverbindingen.
 
・ HTTP — Protocol dat u toegang geeft tot de grafische gebruikersinterface (GUI) van de
switch.  Dit is in tegenstelling tot telnet en SSH die op bevelaanwijzing gebaseerd zijn.
 
・ Secure HTTP (HTTPS) — voert dezelfde functies uit als HTTP met toevoeging van
beveiligde communicatie.
 

Stap 3. Kies een methode van verificatie in de lijst met optionele methoden en klik
vervolgens op de >knop om deze naar de lijst Geselecteerde methoden te verplaatsen.
Verschillende methoden bieden verschillende beveiligingsniveaus.
 
Opmerking: De volgorde waarin de authenticatiemethoden worden geselecteerd is de
volgorde waarin de gebruikersverificatie plaatsvindt.  Als RADIUS vóór de lokale selectie is
geselecteerd, probeert het apparaat de gebruiker via een RADIUS-server voor de lokale
methode te authenticeren.
 

・ RADIUS - RADIUS versleutelt alleen het wachtwoord. Verificatie vindt plaats op een
RADIUS-server en vereist een geconfigureerde RADIUS-server.
 
・ TACACS+— TACACS+ versleutelt alle gegevens tijdens de verificatie.  De verificatie is
beschikbaar op een TACACS+ server en vereist een geconfigureerde TACACS+ server.
 
・ Geen— Verificatie is niet vereist voor toegang tot de schakelaar.
 
・ Plaatselijke— gebruikersinformatie wordt geverifieerd door informatie die is opgeslagen
op de schakelaar.
 

Stap 4. Klik op Toepassen om de echtheidsinstellingen op te slaan of klik op Annuleren om
uw wijzigingen te annuleren.
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