
CATALYST SAMENSTELLING VOOR
INTERNATIONALE INSTANTIES OP WAP321
access points 

Doel
 

Dankzij het portal voor gevangenschap kunt u klanten blokkeren die zijn aangesloten op het
WAP-netwerk. Clients zien een speciale webpagina voor authenticatiedoeleinden voordat zij
het internet normaal mogen gebruiken. De controle van het homepagina van het Captive
Portal is voor zowel gasten als voor geauthentiseerde gebruikers. Captive portal maakt
gebruik van de webbrowser en verandert dit in een verificatieapparaat. Captieve portalen
worden speciaal gebruikt in veel Wi-Fi hotspots om gebruikers te laten opladen voor toegang
tot internet. Bijkomende portal instanties zijn gedefinieerde configuraties van configuraties
die worden gebruikt om klanten op het WAP-netwerk voor authentiek te verklaren. Deze
gevallen moeten worden gekoppeld aan Virtual Access Point (VAP). Verschillende gevallen
(maximaal twee) kunnen worden geconfigureerd om anders te reageren op gebruikers terwijl
ze proberen om toegang te krijgen tot het gekoppelde virtuele access point. VAP's zijn
gesegmenteerde draadloze LAN's in meerdere uitgezonden domeinen die draadloze
equivalenten van Ethernet VLAN's zijn. Dit zorgt ervoor dat meerdere toegangspunten
gesimuleerd worden in één fysiek WAP-apparaat.
 
Dit artikel legt uit hoe u de instanties van Captive Portal (CP) op het WAP321 access point
kunt associëren.
  

Toepassbaar apparaat
 

・ WAP321
  

Softwareversie
 

•1.0.3.4
  

Associatie van Capture Portal
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Captive Portal > Instance
Association. De pagina Instance Association wordt geopend:
 



 
De volgende velden zijn beschikbaar bij instantie association.
 

・ Netwerkinterface — VAP’s zijn gesegmenteerde draadloze LAN’s in meerdere
uitzending-domeinen. Dit veld toont de gesegmenteerde domeinen; elk segment wordt
beschouwd als verschillende virtuele toegangspunten .
 
・ Instantennaam — Het toont de instantie die voor de netwerkinterface is gekozen.
 

Stap 2. Kies de instantie voor elke VAP die u wilt associëren van de vervolgkeuzelijst Naam
van de instantie. De instantie configuraties zijn effectief en zijn alleen van toepassing op de
gebruikers die zich in die netwerkinterface bevinden.
 
Stap 3. Klik op Opslaan om de wijzigingen op de pagina Instantie op te slaan.
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