
Web Access Management-configuratie op
SPA112 telefoonadapter 

Doel
 

Het beheer van de toegang tot het web is een zeer nuttige functie voor beheerders omdat
het de mogelijkheid geeft om toegang te hebben tot het configuratie hulpprogramma extern
via het internet. Het doel van dit artikel is om u te leiden over hoe u web access
management op SPA kunt configureren.
 
Opmerking: Vóór het configureren van deze functie wordt zeer aangemoedigd dat de
beheerder het standaardwachtwoord in het apparaat wijzigt om de beveiliging van het
apparaat te verbeteren. Om het wachtwoord te wijzigen volgt u de stappen die in het artikel 
Instellingen gebruikersaccount instellen op SPA100 Series-telefoonadapters.
  

Toepassbaar apparaat
 

・ SPA112
  

Softwareversie
 

・ 1.3.2 (XU)
  

Web Access Management-instellingen
 

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma telefoonadapter en kies Beheer > Web Access
Management. De pagina Web Access Management wordt geopend:
 

 
Stap 2. Klik op de knop Ingeschakeld om het beheer van webtoegang naar de beheerder in
het veld Admin Access in te schakelen. Hierdoor kan de beheerder de interface extern
benaderen en de configuratie wijzigen.
 
Stap 3. Klik op de radioknop HTTP, HTTPS-radioknop, of op beide radioknoppen om ervoor
te zorgen dat de beheerder naar het configuratieprogramma van de telefoonadapter gaat
door het gebruik van het gewenste protocol.
 

・ HTTP — Klik op de HTTP-radioknop in het geval dat de beheerder alleen een



standaardtoegang wil. HyperText Transfer Protocol (HTTP) wordt gebruikt om toegang tot
informatie te krijgen en deze via het internet te distribueren via de verbinding die de server
en de host opzetten 
・ HTTPS — Klik op de HTTPS-radioknop Als de beheerder een verbeterde
beveiligingstoegang wil hebben. HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS) wordt ook
gebruikt om informatie via internet te benaderen en te verspreiden, maar met het voordeel
van een beveiligingslaag.
 

Stap 4. Voer het gewenste poortnummer voor extern beheer in het veld Remote
Management-poort. Dit is het poortnummer dat het adres voor afstandsbeheer zal volgen.
De standaard is 80.
 
Stap 5. Klik op Indienen om de instellingen op te slaan.
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