
Wizard Configuration voor het WAP131 access
point 

Doel
 

De wizard Instellen is een ingebouwde functie die wordt gebruikt om de eerste configuratie
van het WAP-apparaat te verbeteren. Met de installatiewizard kunt u eenvoudig
basisinstellingen configureren. Het stap-voor-stap proces van de Setup geeft u de
configuratie van alle basisinstellingen weer die nodig zijn voor het uitvoeren van het WAP-
apparaat.
 
Dit artikel legt uit hoe u het WAP131-apparaat met de Setup-wizard kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ WAP131
  

Softwareversie
 

•1.0.3.4
  

Wizard Instellen
 

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma Access Point Configuration en kies de wizard
Setup uitvoeren in het navigatiedeelvenster. Het venster Access Point Setup verschijnt:
 

 
Opmerking: Als u voor het eerst inlogt bij WAP, wordt de wizard Instellen automatisch
geopend.
  



Configuratie
 

Stap 1. Klik op Volgende om verder te gaan Het configureren apparaat - IP-adressectie
toont.
 

 
Stap 2. Klik op het keuzerondje dat overeenkomt met de methode die u wilt gebruiken om
het IP-adres van de WAP te bepalen.
 

 
De beschikbare opties zijn als volgt gedefinieerd:
 

・ Dynamisch IP-adres (DHCP) (Aanbevolen) — Hiermee kunt u met de DHCP-server een
dynamisch IP-adres voor WAP toewijzen. Naar Stap 7.



・ Statisch IP-adres - Hiermee kunt u een vast (statisch) IP-adres voor WAP maken. Een
statisch IP-adres verandert niet.
 

Stap 3. Als het Statische IP-adres in de vorige stap is geselecteerd, specificeert u het IP-
adres van de WAP in het veld Statisch IP-adres. Dit IP-adres is uniek voor WAP en mag niet
door een ander access point in het netwerk worden gebruikt.
 

 
Stap 4. Voer het subnetmasker van het IP-adres in het veld Subnetmasker in.
 

 
Stap 5. Voer het IP-adres in van de standaardgateway voor de WAP in het veld 
standaardgateway. De standaardgateway is gewoonlijk het privé IP adres dat aan uw router
wordt toegewezen.



 
Stap 6. (Optioneel) Als u toegang wilt hebben tot webpagina's buiten uw netwerk,
specificeert u het IP-adres van het primaire domeinnaamsysteem (DNS) in het DNS-veld.
Het IP-adres van de DNS-server moet door uw internetprovider worden opgegeven.
 

 
Stap 7. (Optioneel) Voer in het veld Secundaire DNS in en voer het IP-adres van de
secundaire DNS in.
 



 
Stap 8. Klik op Volgende.
 

 
Het venster Configureer apparaat - Stel systeemdatum en -tijd in.
 



 
Stap 9. Kies uw tijdzone in de vervolgkeuzelijst Tijdgebied.
 

 
Stap 10. Klik op de radioknop die overeenkomt met de methode die u wilt gebruiken om de
tijd van de WAP in te stellen.
 



 
De beschikbare opties zijn:
 

・ Network Time Protocol (NTP) - WAP krijgt de tijd vanaf een NTP-server.
 
・ Handmatig — De tijd wordt handmatig in de WAP ingevoerd. Als handmatig is
geselecteerd, slaat u over naar Stap 12.
 

Stap 1. Voer de domeinnaam van de NTP-server in die de datum en de tijd in het veld NTP-
server 1 geeft. U kunt maximaal vier verschillende NTP-servers toevoegen door ze in hun
respectievelijke velden in te voeren. Ga dan naar Stap 14.
 

 
Stap 12. Selecteer de datum in de vervolgkeuzelijsten Systeemdatum om respectievelijk de



maand, dag en jaar te kiezen.
 

 
Stap 13. Selecteer respectievelijk het uur en de minuten in de vervolgkeuzelijsten System
Time.
 

 
Stap 14. Klik op Volgende. Het venster Wachtwoord instellen verschijnt.
 



 
Stap 15. Voer een nieuw wachtwoord in voor administratieve toegang in de WAP-indeling in
het veld Nieuw wachtwoord. Dit wachtwoord wordt niet gebruikt voor de aansluiting op het
draadloze netwerk; er zal administratieve toegang tot de WAP moeten worden verkregen.
 

 
Stap 16. Bevestig uw wachtwoord in het veld Wachtwoord bevestigen door hetzelfde
wachtwoord in te voeren.
 



 
Het veld Wachtwoordsterkte geeft verticale balken weer die wijzigen terwijl u het wachtwoord
invoert.
 

 
De kleuren van de meter met de wachtwoordsterkte zijn als volgt gedefinieerd:
 

・ Rood — Aan de eis van een minimum wachtwoord complexiteit is niet voldaan.
 
・ Oranje — Aan de eis van een minimum wachtwoord complexiteit is voldaan, maar de
sterkte van het wachtwoord is zwak.
 
・ Groen — Aan het minimum wachtwoord complexiteit is voldaan, en de sterkte van het
wachtwoord is sterk.



Stap 17. (Optioneel) Controleer de complexiteit van het wachtwoord door het vakje Enable 
in het veld Wachtwoord Complexity te controleren. Dit vereist dat het wachtwoord minimaal 8
tekens lang is en bestaat uit kleine en hoofdletters en nummer/symbolen. Het aanvinkvakje 
Enable in het veld Wachtwoordcomplexiteit is standaard ingeschakeld.
 

 
Stap 18. Klik op Volgende om verder te gaan
 

  
Radio 1 configureren (2,4 GHz)
 

Het venster Configuration Radio 1 - Name Uw Wireless Network verschijnt.
 



 
Opmerking: WAP 131 is uitgerust met twee radiokanalen, 2,4 en 5 GHz. De draadloze
netwerkinstellingen moeten voor elk radiokanaal afzonderlijk worden ingesteld. Het proces
voor het instellen van het draadloze netwerk is hetzelfde voor elk kanaal.
 
Stap 1. Voer de Service Set-id (SSID) van het draadloze netwerk in het veld Network Name
(SSID). SSID is de naam van het draadloze lokale netwerk.
 

 
Stap 2. Klik op Volgende. Het venster Configure Radio 1 - Secure Uw draadloos netwerk 
verschijnt.
 



 
Stap 3. Klik op de radioknop die overeenkomt met de netwerkbeveiliging die u op uw
draadloos netwerk wilt toepassen.
 

 
De opties zijn als volgt gedefinieerd:
 

・ Best Security (WAP2 Persoonlijk - AES) biedt de beste beveiliging en wordt aanbevolen
als uw draadloze apparaten deze optie ondersteunen. WAP2 Mobile gebruikt Advanced
Encryption Standard (AES) en een Pre-Shared Key (PSK) tussen de klanten en het access
point. Het gebruikt een nieuwe coderingssleutel voor elke sessie die het moeilijk maakt om
het compromis te bereiken.
 
・ Betere beveiliging (WAP Persoonlijk - TKIP/AES) — Biedt beveiliging wanneer er



oudere draadloze apparaten zijn die WAP2 niet ondersteunen. Persoonlijk gebruik
Advanced Encryption Standard (AES) en Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Het
gebruikt de standaard IEEE 802.11i Wi-Fi.
 
・ Geen beveiliging (niet aanbevolen) — Het draadloze netwerk heeft geen wachtwoord
nodig en is toegankelijk voor iedereen. Als dit geselecteerd is, verschijnt een pop-upvenster
met het verzoek om de beveiliging uit te schakelen; Klik op Ja om verder te gaan. Als deze
optie geselecteerd is, slaat u over naar Stap 6.
 

Stap 4. Voer het wachtwoord voor uw netwerk in het veld Security Key. De gekleurde balk
rechts van dit veld toont de complexiteit van het ingevoerde wachtwoord.
 

 
Stap 5. (Optioneel) Om het wachtwoord te zien zoals u typt, controleert u de Weergave-
sleutel als het vakje Tekst wissen.
 



 
Stap 6. Klik op Volgende. Het configureren van radio 1 - toewijzen van de VLAN-id voor uw
draadloos netwerk verschijnt.
 

 
Stap 7. Voer de VLAN-id voor het netwerk in het veld VLAN-id in. Als het beheer VLAN
hetzelfde is als het VLAN dat aan het draadloze netwerk is toegewezen, kunnen de
draadloze klanten op het netwerk het apparaat beheren. U kunt ook toegangscontrolelijsten
(ACL’s) gebruiken om het beheer van draadloze clients uit te schakelen.
 



 
Stap 8. Klik op Volgende. Het venster Configuration Radio 2 - Name Uw Wireless Network 
verschijnt.
 

 
Opmerking: Het proces voor het configureren van draadloze netwerkinstellingen voor Radio
2 is identiek aan het proces dat wordt gebruikt voor het instellen van Radio 1.
 
Stap 9. Voer de Service Set-id (SSID) van het draadloze netwerk in het veld Network Name
(SSID). SSID is de naam van het draadloze lokale netwerk.
 



 
Stap 10. Klik op Volgende.
 

  
Radio 2 - configureren (5 GHz)
 

Het venster Configuration Radio 2 - Secure Uw Wireless Network verschijnt.
 



 
Stap 1. Klik op de radioknop die overeenkomt met de netwerkbeveiliging die u op uw
draadloos netwerk wilt toepassen.
 

 
De opties zijn als volgt gedefinieerd:
 

・ Best Security (WAP2 Persoonlijk - AES) biedt de beste beveiliging en wordt aanbevolen
als uw draadloze apparaten deze optie ondersteunen. WAP2 Mobile gebruikt Advanced
Encryption Standard (AES) en een Pre-Shared Key (PSK) tussen de klanten en het access
point. Het gebruikt een nieuwe coderingssleutel voor elke sessie die het moeilijk maakt om
het compromis te bereiken.
 
・ Betere beveiliging (WAP Persoonlijk - TKIP/AES) — Biedt beveiliging wanneer er



oudere draadloze apparaten zijn die WAP2 niet ondersteunen. Persoonlijk gebruik
Advanced Encryption Standard (AES) en Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Het
gebruikt de standaard IEEE 802.11i Wi-Fi.
 
・ Geen beveiliging (niet aanbevolen) — Het draadloze netwerk heeft geen wachtwoord
nodig en is toegankelijk voor iedereen. Als dit geselecteerd is, verschijnt een pop-upvenster
met het verzoek om de beveiliging uit te schakelen; Klik op Ja om verder te gaan Als deze
optie geselecteerd is, slaat u over naar Stap 4.
 

Stap 2. Voer het wachtwoord voor uw netwerk in het veld Security Key. De gekleurde balk
rechts van dit veld toont de complexiteit van het ingevoerde wachtwoord.
 

 
Stap 3. (Optioneel) Om het wachtwoord te zien zoals u typt, controleert u de Weergave-
sleutel als het vakje Verwijderen.
 



 
Stap 4. Klik op Volgende. Het configureren van radio 2 - toewijzen van de VLAN-id voor uw
draadloze netwerk verschijnt.
 

 
Stap 5. Voer de VLAN-id voor het netwerk in het veld VLAN-id in.
 



 
Stap 6. Klik op Volgende. De samenvatting - Bevestig uw venster Instellingen.
 

 
Stap 7. Controleer de weergegeven instellingen en controleer of de informatie juist is. Als u
een instelling wilt wijzigen, klikt u op de knop Terug totdat het gewenste venster is bereikt.
 



 
Stap 8. (Optioneel) Als u de Setup-wizard wilt verlaten en alle wijzigingen wilt ongedaan
maken, klikt u op Annuleren.
 

  
Samenvatting
 

Stap 1. Klik op Indienen om uw instellingen in de WAP-indeling in te schakelen. Er verschijnt
een laadbalk terwijl de instellingen worden toegepast.
 



 
Stap 2. Zodra de instellingen zijn toegepast, verschijnt het venster Devices Setup Complete,
waarmee wordt aangegeven dat WAP 131 nu is geïnstalleerd. Als u andere computers aan
het draadloze netwerk wilt toevoegen, dient u de hier getoonde Security Keys op te nemen,
aangezien deze bij het aansluiten zullen worden vereist. Klik op Voltooien om de Setup-
wizard te verlaten. 
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