
Single Point Setup Channel Management voor
WAP551 en WAP561 access points 

Doel
 

De Single Point Setup wordt gebruikt om de draadloze service via meerdere apparaten te
controleren. Het wordt gebruikt om een cluster van draadloze apparaten te maken, zodra de
cluster wordt gecreëerd kunnen andere draadloze toegangspunten zich bij het cluster
aansluiten. De pagina Kanaalbeheer geeft de huidige en geplande opdrachten van het
kanaal voor WAP-apparaten in het cluster weer. Het toestel met kanaalbeheer dat
automatisch is ingeschakeld, wijst radiokanalen toe aan de andere WAP-apparaten in het
cluster. Het helpt interferentie te verminderen en de bandbreedte te vergroten.
 
Dit artikel toont hoe te om kanalen voor apparaten in een cluster op de toegangspunten
WAP551 en WAP561 toe te wijzen.
 
Opmerking: Raadpleeg voor Single Point Setup artikel Single Point Setup-configuratie voor
WAP551 en WAP561 access points.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ WAP551 
・ WAP561
  

Softwareversie
 

•1.0.4.2
  

Kanaalbeheer
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Single Point Setup >
Channel Management. De pagina Channel Management wordt geopend:
 



 
Stap 2. Klik op Start om de automatische kanaaltoewijzing te starten. Het automatische
kanaalbeheer wordt gebruikt om kanalen aan de WAP-apparaten toe te wijzen om de
interferentie tussen WAP-apparaten te verminderen.
 
Stap 3. (optioneel) Klik op Stop om de automatische kanaaltoewijzing te stoppen.
 

 
In de tabel Huidige kanaalopdrachten geeft u de volgende informatie weer:
 

・ Plaats — Plaats van het apparaat.
 
・ IP-adres - IP-adres voor het access point.
 
・ Draadloze radio — MAC-adres van de radio.
 
・ Band — Band waarop het toegangspunt is uitgezonden.
 
・ Kanaal — Huidig kanaal van het toegangspunt.
 
・ Status — Status van het toegangspunt
 
・ Vergrendeld — access point moet in het huidige kanaal blijven. Als een kanaal wordt
vergrendeld, geeft het hetzelfde kanaal weer voor de huidige kanaalopdrachten in de tabel
en de voorgestelde kanaalopdrachten in de tabel.
 

Stap 4. (Optioneel) Klik om het kanaal vergrendeld te houden op Opslaan.
 



 
In de tabel met voorgestelde kanaalopdrachten wordt de volgende informatie weergegeven:
 

・ Plaats — Plaats van het apparaat.
 
・ IP-adres - IP-adres voor de access points.
 
・ Draadloze radio — MAC-adres van de radio.
 
・ Voorgesteld kanaal — het kanaal waarop het WAP-apparaat opnieuw zou worden
geïnstalleerd.
 

 
Stap 5. Kies de gewenste optie in de eerste vervolgkeuzelijst van het geavanceerde gebied.
Dit geeft het percentage aan waarmee de kanaalherkenning plaatsvindt.
 
Stap 6. Kies de gewenste optie in de tweede vervolgkeuzelijst van het geavanceerde gebied.
Geeft het tijdsinterval tussen updates aan.
 
Stap 7. Klik op Toepassen.
 
Stap 8. (optioneel) Klik op Vernieuwen om het apparaat bij te houden met de huidige
kanaalinformatie.
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