
Firmware voor downloads op WAP121 en
WAP321 

Doel
 

Nieuwe firmware biedt routinematige upgrades aan het apparaat, inclusief functies en
beveiligingsverbeteringen. Af en toe zal een nieuwere firmware een instelling weglaten die
als oudere firmware heeft. In het geval van WAP121 en WAP321 zijn de instellingen van
telnet en SSH in de nieuwere firmware uitgeschakeld.
 
Dit document legt uit hoe u de firmware op WAP121 en WAP321 kunt downloaden
 
Opmerking: het downloaden van de productware kan resulteren in een verlies van prestaties
en beveiliging. Doe dat op eigen risico.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ WAP121 
・ WAP321
  

Softwareversies
 

•1.0.4.4 
•1.0.4.2 
•1.0.3.4 
•1.0.2.3 
•1.0.1.10
  

Firmware downloaden op WAP121
 

Stap 1. Meld u aan bij de medewerker van het web-configuratieprogramma. Navigatie naar 
Beheer > Upgradefirmware. De upgrade firmware-pagina wordt geopend:
 

 
Stap 2. Selecteer de Overdrachtmethode die u wilt gebruiken wanneer u een nieuwe
firmware uploadt:
 

・ HTTP/HTTPS — Hiermee selecteert u de doelfirmware-versie die op uw apparaat moet
worden geladen vanaf uw computer. Als u HTTP/HTTPS hebt geselecteerd, ga naar Stap



3. 
 
・ TFTP — Hiermee selecteert u de doelfirmware-versie die op uw apparaat moet worden
geladen vanaf een TFTP-server. TFTP is nuttig wanneer u veel verschillende WAP
apparaten hebt u op de zelfde firmware wilt draaien. Als u TFTP hebt geselecteerd, gaat u
naar Stap 4. 
 

Stap 3. Als u HTTP/HTTPS hebt geselecteerd, selecteert u bladeren om de firmware te
vinden waar u naar wilt downloaden. U vindt hier een lijst met downloadbare firmware voor
WAP121 en hier ook WAP321. Nadat u de firmware-versie hebt geselecteerd, gaat u naar
Stap 6.
 

 
Stap 4. Voer in het veld Naam bronbestand de naam in van het bestand dat op het apparaat
moet worden geladen. 
 

 
Stap 5. Voer in het veld IPv4-adres van de TFTP-server het IP-adres in van de server
waarvan u de firmware ontvangt. 
 

 
Opmerking: TFTP Server IPv4 kan anders zijn dan hierboven weergegeven.  
 
Stap 6. Selecteer de knop upgrade onder in het scherm
 

 
Opmerking: Dit kan een paar minuten duren. U kunt de pagina niet verfrissen of naar een
andere pagina navigeren tijdens het upgraden. 
 

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284152657&softwareid=282463166&release=1.0.4.4&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=284152656&softwareid=282463166&release=1.0.1.10
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