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Capture Portal op uw draadloos access point
configureren met behulp van de setup-wizard 

Doel
 

Captive Portal is een optie op uw Wireless Access Point dat u in staat stelt om een
gastnetwerk in te stellen waar draadloze gebruikers eerst geauthentificeerd moeten worden
voordat ze toegang tot internet kunnen hebben. Het biedt draadloze toegang tot uw
bezoekers terwijl de beveiliging van uw interne netwerk behouden blijft.
 
Het doel van dit artikel is om u te tonen hoe u Captive Portal op uw draadloos Access Point
kunt configureren met behulp van de Wizard Setup.
  

Toepasselijke apparaten
 
WAP131
WAP150
WAP321
WAP361
  
Softwareversie
 
1.0.2.8 — WAP131
1.0.1.7 — WAP150, WAP361
1.0.6.5 — WAP321
  
Capture Portal configureren
 
Capture Portal configureren met behulp van de setup-wizard
 

Opmerking: De onderstaande afbeeldingen zijn afkomstig van WAP150. Deze afbeeldingen
kunnen verschillen afhankelijk van het exacte model van uw access point.
 
Stap 1. Meld u aan bij uw op het web gebaseerde hulpprogramma en kies de wizard Setup
uitvoeren vanuit het navigatiedeelvenster.
 

 
Stap 2. Klik op Volgende totdat u naar het hoofdscherm activeren hebt - Maak uw Gast
Network-scherm.
 



 
Stap 3. Klik op de knop Ja om het gastnetwerk te maken en klik vervolgens op Volgende.
 

 
Stap 4. Klik op de radioknop voor de radioband waar u het gastnetwerk wilt creëren.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt Radio 1 (2,4 GHz) gekozen.
 
Stap 5. Maak een naam voor het gastnetwerk in het veld Guest Network en klik vervolgens
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op Volgende.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt ForTheGuests gebruikt als de naam van het gastnetwerk.
 
Stap 6. Klik op een radioknop om een type beveiliging te kiezen dat u op het gastnetwerk wilt
gebruiken. De opties zijn:
 

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. Voor elke sessie wordt een nieuwe coderingssleutel gebruikt, waardoor het moeilijk is
om een compromis te bereiken.
Betere beveiliging (WAP/WAP2 Persoonlijk - TKIP/AES) — Biedt beveiliging wanneer er
oudere draadloze apparaten zijn die geen WAP2 ondersteunen. Persoonlijk gebruik 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 deze optie 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 op
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt voor Betere Beveiliging (WAP2 Persoonlijk - TKIP/AES)
gekozen.



Stap 7. Maak een wachtwoord voor het gastnetwerk in het daarvoor bestemde veld. De
gekleurde balk rechts van dit veld toont de complexiteit van het ingevoerde wachtwoord.
 

 
Stap 8. (Optioneel) Om het wachtwoord te zien zoals u typt, controleert u de Weergave-
sleutel als het vakje Tekst wissen en vervolgens klikt u op Volgende.
 

 
Stap 9. In hetCaptive Portal - Toewijzen van het gebied van VLAN ID, voer het VLAN-ID
voor het gastnetwerk in en klik vervolgens op Volgende. Het VLAN-ID-bereik loopt van 1-
4094.
 
Opmerking: Voor WAP131 en WAP361 moet u de VLAN-id in de vervolgkeuzelijst kiezen.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld wordt VLAN ID 2 gebruikt.
 
Stap 10. (Optioneel) In het Instellen Captive Portal - Controleer het aanvinkvakje Redirect
URL aan als u een specifieke webpagina hebt die u wilt tonen nadat gebruikers de
bepalingen van de service van de welkomstpagina hebben geaccepteerd.
 



 
Stap 1. Voer de URL in het veld URL omleiden in en klik vervolgens op Volgende.
 

 
Stap 12. Controleer uw ingestelde instellingen in de samenvatting - bevestig uw scherm met
instellingen. Als u een instelling wilt wijzigen, klikt u op de knop Terug totdat de gewenste
pagina is bereikt. Klik anders op Inzenden om de instellingen in de WAP-modus in te
schakelen.
 

  
Instellingen interne portal controleren
 

Stap 13. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma en kies Captive Portal >



Instance Configuration.
 

 
Stap 14. Controleer de instellingen die u in de Wizard Setup hebt ingesteld en zorg ervoor
dat deze zijn gekoppeld aan het juiste virtuele access point (VAP) of netwerk. De naam van
het gastnetwerk zou ook moeten tonen.
 

 
Stap 15. Klik op .
 
U moet nu met succes Captive Portal op uw Cisco Wireless Access Point hebben ingesteld.
 
 
 

Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel...

Klik hier om andere Tech Talks uit Cisco te bekijken
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