
Simple Network Management Protocol (SNMP)
richt configuratie op WAP551 en WAP561
access points 

Doel
 

Dit artikel legt uit hoe u Simple Network Management Protocol (SNMP)-doelstellingen op
WAP551 en WAP561 access points kunt configureren die SNMPv3-doelstellingen
ondersteunen. Een SNMP-doelstelling verwijst naar zowel het verzonden bericht als het
beheerapparaat waarnaar de kennisgevingen van de agent worden verstuurd. Elk doel wordt
geïdentificeerd door doelnaam, IP-adres, UDP-poort en gebruikersnaam.
 
SNMPv3 stuurt SNMP-doelmeldingen als informatieve berichten naar de SNMP-Manager in
plaats van als vallen. Dit waarborgt de levering van een doel, aangezien vallen geen gebruik
maken van een erkennen maar informeel wel.
 
Opmerking: SNMP-gebruikersconfiguraties dienen voltooid te zijn voor de configuratie van
SNMPv3-doelstellingen. Om SNMPv3-gebruikers te configureren raadpleegt u het artikel, 
SNMP-gebruikersconfiguratie op de WAP551 en WAP561 access points. 
  

Toepasselijke apparaten
 

・ WAP551 
・ WAP561
  

 Softwareversie
 

•1.0.4.2
  

SNMP-doelconfiguratie
 

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma Access Point Configuration, kiest u SNMP >
doelstellingen. De pagina Doelstellingen wordt geopend:
 

 
Stap 2. Klik op Add om een nieuw SNMP-doel toe te voegen. Een WAP-apparaat
ondersteunt maximaal acht doelen.
 



 
Stap 3. Controleer de nieuwe doelrij en klik op Bewerken.
 

 
 
Stap 4. Voer het IP-adres in van de externe SNMP-beheerder die het doel in het veld IP-
adres moet ontvangen.
 
Stap 5. Voer de UDP-poort in die aan het doel is gekoppeld in het veld UDP-poort.
 

 
Stap 6. Kies de gebruiker om met het doel te associëren in de vervolgkeuzelijst Gebruikers.
Deze lijst bevat een lijst van alle gebruikers die op de pagina Gebruikers zijn gemaakt. 
 

 
Stap 7. Klik op Opslaan om het nieuwe doel op te slaan.



 
Stap 8. (Optioneel) Om een bestaand doel te bewerken, controleert u het doelvakje in de
SNMPv3-adrestabel en klikt u op Bewerken. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op 
Opslaan.
 

 
Stap 9. (Optioneel) Om een ingesteld doel uit de lijst te verwijderen, schakelt u het vakje in
de tabel SNMPv3-doelstellingen in en klikt u op Verwijderen en op Opslaan.
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