
Configuração do portal prisioneiro no RV130W 
Objetivo
 

O portal prisioneiro transforma um navegador da Web em um dispositivo da autenticação. O
página da web exige a interação ou a autenticação do usuário a fim conceder o acesso de
rede ao usuário. Os portais prisioneiros são de uso geral em pontos quentes do Wi-fi regular
o acesso à rede através de uma senha e do sistema username.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar o portal prisioneiro no RV130W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV130W
  

Adicionar um perfil portal prisioneiro
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Sem fio > o portal prisioneiro
> perfil portal. A página portal do perfil abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona a fileira para adicionar um perfil portal prisioneiro novo.
 



 
Uma página nova de ajustes portais do perfil publica-se:
 

 
Etapa 3. No campo de nome de perfil, dê entrada com um nome para o perfil portal
prisioneiro.
 



 
Etapa 4. Da lista de drop-down da verificação, selecione o método de autenticação usado
para verificar clientes.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Convidado — O cliente não precisa de ser autenticado por um base de dados.
 
• O dispositivo local usa um base de dados local para autenticar clientes.
 

Etapa 5. No automóvel reoriente o campo URL, clicam o botão de rádio da possibilidade 
para reorientar clientes a um endereço de web especificado quando registram no portal
prisioneiro. Se você não quer esta característica, escolha o desabilitação e salte para pisar
7.
 

 
Etapa 6. Se você escolheu permitir o automóvel reoriente a URL na etapa 5, no campo URL
da reorientação, incorporam o endereço para o página da web que você gostaria do cliente
de ser reorientado a.
 



 
Passo 7. No campo do timeout de sessão, incorpore o tempo, aos minutos, que está
permitido a um cliente ficar conectado antes que estejam registrados para fora e a
reautenticação estiver exigida. Incorporar um valor de 0 permite que o cliente fique
conectado por um período de tempo ilimitado.
 

 
Etapa 8. Escolha uma cor para o texto na página portal prisioneira da lista de drop-down da 
cor da fonte.
 

 
Etapa 9. No campo de nome da empresa, dê entrada com o nome da empresa a ser
mostrado na página portal prisioneira.
 



 
Etapa 10. No campo do mensagem de boas-vindas, incorpore a mensagem que é mostrada
quando um cliente é conectado com sucesso.
 

 
Etapa 11. No campo de nome de usuário e no campo de senha, incorpore o texto que está
mostrado ao lado destes campos quando são indicados na página portal prisioneira.
 

 
Etapa 12. No campo do título do botão do início de uma sessão, incorpore o texto a ser



indicado no botão do início de uma sessão da página portal prisioneira.
 

 
Etapa 13. No campo de Copyright, incorpore uns direitos reservados a ser mostrados na
parte inferior da página portal prisioneira.
 

 
Etapa 14. Incorpore os Mensagens de Erro a ser mostrados nos campos do erro 1 e do erro
2. O erro 1 é para a autenticação falha devido ao username inválido ou à senha. O erro 2
está para quando a rede é ocupada e todas as conexões estão sendo usadas.
 



 
Etapa 15. No campo do acordo, clique o botão de rádio da possibilidade para exigir clientes
ler e concordar a uma política da aceitação antes da conexão. Se você não quer esta
característica, escolha o desabilitação e salte a etapa 18.
 

 
Etapa 16. Se você escolheu permitir uma política do acordo em etapa 15, incorpore o texto
ao campo de texto do acordo que aparecerá ao lado da caixa de verificação do acordo na
página portal prisioneira.
 

 
Etapa 17. Se você escolheu permitir uma política do acordo em etapa 15, incorpore ao
campo da política do uso da aceitação o texto que será indicado como a política do uso na
página portal prisioneira.
 



 
Etapa 18. Se você deseja mudar a imagem de fundo ou o logotipo que está indicado na
página portal prisioneira, o clique consulta para selecionar uma imagem de seu computador.
Quando você está pronto para adicionar o artigo ao dispositivo, clique a transferência de
arquivo pela rede para o artigo correspondente.
 

 
Etapa 19. Salvaguarda do clique para salvar seu perfil portal prisioneiro recém-criado.
 
Etapa 20. Você será reorientado à página portal principal do perfil. Seu perfil novo deve ser
alistado na tabela portal do perfil. Salvaguarda do clique para manter o perfil salvar em seu
dispositivo.
 

  
Adicionar contas de usuário
 

As contas de usuário com um nome de usuário e senha devem existir para que o portal
prisioneiro funcione. Somente os clientes com uma conta de usuário armazenada no
dispositivo poderão entrar na página portal prisioneira e alcançar a rede.
 
Etapa 1. Navegue ao Sem fio > o portal prisioneiro > a conta de usuário no utilitário de
configuração da Web. A página da conta de usuário publica-se:
 



 
Etapa 2. O clique adiciona a fileira para adicionar uma conta de novo usuário à tabela da 
conta de usuário.
 

 
Etapa 3. Dê entrada com um nome para o usuário no campo de nome de usuário.
 

 
Etapa 4. Incorpore uma senha para a conta de usuário ao campo de senha. Incorpore a
mesma senha outra vez ao campo de senha da verificação.
 

 
Etapa 5. Incorpore o tempo (nos minutos) que será permitido ao usuário específico a acesso
à rede antes de precisar entrar outra vez no campo do tempo de acesso (minutos).
Incorporar 0 concederá ao usuário acesso ilimitado.
 



 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar a conta de novo usuário.
  

Aplicando um perfil portal prisioneiro a uma conexão Wireless
 

A fim usar um perfil portal recém-criado, você deve seguir as etapas abaixo para aplicar o
portal prisioneiro a um dos SSID do dispositivo.
 
Etapa 1. Navegue ao Sem fio > às configurações básicas no utilitário de configuração da
Web. A página das configurações básicas publica-se:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação ao lado do SSID que você deseja aplicar o perfil a
e o clique edita.
 

 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para ver se há o portal prisioneiro,
e selecione o perfil que você gostaria de se usar da lista de drop-down portal do perfil.
 



 
Nota: Se a verificação do convidado é usada no perfil portal, um VLAN a não ser 1 deve ser
escolhido da lista de drop-down VLAN. Refira por favor a sociedade de VLAN em RV130 e
em RV130W se você precisa a ajuda que cria um VLAN novo.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar suas mudanças.
 
Nota: Você deve recarregar seu dispositivo mais tarde para assegurar-se de que o portal
prisioneiro esteja aplicado a sua rede.
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