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Toegang tot het webgebaseerde hulpprogramma
van het draadloze access point (WAP) 

Doel
 

Het access point web-Based voorziening is een Graphical User Interface (GUI) die
eenvoudig te gebruiken is en alle mogelijke functies en instellingen van het apparaat bevat.
Door toegang te krijgen tot het web-gebaseerde hulpprogramma van WAP kan de
netwerkbeheerder de instellingen of configuratie wijzigen om de prestaties van het apparaat
te verbeteren.
 
Dit artikel heeft tot doel u te laten zien hoe u toegang krijgt tot het op internet gebaseerde nut
van de WAP.
  

Toepasselijke apparaten
 

WAP100 Series switch
WAP300 Series-switches
WAP500 Series-switches
  

Softwareversie
 

1.0.6.5 — WAP121, WAP321
1.0.2.8 — WAP131, WAP351
1.0.1.7 — WAP150, WAP361
1.3.0.3 — WAP371
1.2.1.3 — WAP551, WAP561
1.0.0.17 — WAP571, WAP571E
  

Toegang tot het webgebaseerde hulpprogramma
 

Stap 1. Start een webbrowser en voer het IP-adres van de WAP in de adresbalk in.
 
Opmerking: Als u het IP-adres van uw WAP niet kent, kunt u de Cisco FindIT Discovery Tool
of het Cisco FindIT Network Management-gereedschap gebruiken als deze toepassingen in
uw netwerk zijn geïnstalleerd. Deze toepassingen zullen u helpen de IP-adressen en andere
informatie van het access point en andere Cisco-apparaten binnen uw netwerk te
controleren. Klik hier voor meer informatie.
 

 
Opmerking: In dit voorbeeld, wordt het standaard IP adres van Cisco Access Point, dat
192.168.1.245 is gebruikt.
 
Stap 2. Voer in het verificatievenster de gebruikersnaam en het wachtwoord van de WAP in
de velden Gebruikersnaam en Wachtwoord in.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5359


 
Opmerking: De standaardgebruikersnaam en het wachtwoord van Cisco Access Point is
Cisco/cisco.
 
Stap 3. Klik op Inloggen.
 

 
U zou nu met succes toegang moeten hebben tot het web-based hulpprogramma van uw
toegangspunt.
 
Opmerking: Als u het IP-adres, de gebruikersnaam of het wachtwoord van het access point
bent vergeten, kunt u het apparaat opnieuw instellen, zodat u het standaard IP-adres en de
inlogreferenties kunt gebruiken om toegang te krijgen tot het op internet gebaseerde
hulpprogramma. Klik hier voor meer informatie.
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