
Configurar configurações de sistema no
Switches ESW2-350G 

Objetivos
 

O Switches tem diversas configurações de sistema diferentes que incluem o nome de host,
o lugar, o modo de sistema, e o banner de login. Isto ajuda a rede admin ou o usuário a
encontrar o interruptor. O interruptor ESW2-350G pode ser operado na camada 2 e na
camada 3. Um switch de Camada 2 usa endereços MAC para transferir dados da porta para
mover, visto que um switch de camada 3 usa endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT para fazer a mesma coisa. A camada 3 igualmente ajuda na distribuição do inter
VLAN. 
 
O objetivo deste artigo é explicar como configurar as configurações de sistema no Switches
ESW2-350G. 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Configuração da configuração de sistema
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de switch e escolha a administração >
configurações de sistema. A página das configurações de sistema abre:
 
Etapa 2. Entre no local de sistema no campo do local de sistema.
 



 
Etapa 3. Incorpore o contato de sistema ao campo do contato de sistema.
 

 
Etapa 4. Padrão do uso do clique para manter o o nome de host do padrão ou a clicá-lo 



definido pelo utilizador e inscrever o hostname desejado no campo adjacente.
 

 
Etapa 5. Clique o modo de sistema como o L2 ou o L3 segundo o administrador de rede.
 



 
Etapa 6. Inscreva o banner de login no campo do banner de login.
 



 
O banner de login é usado para que o usuário conheça a informação importante tal como
negações da política de empresa.
 

Etapa 7. O clique aplica-se.
  

Artigos relacionados
 

Gerenciamento de conta de usuário em ESW2-350G
 
Ajustes do log de sistema no interruptor ESW2-350G
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