
Gerenciamento de conta de usuário no Switches
ESW2-350G 

Objetivos
 

O Gerenciamento de conta de usuário é usado para controlar os usuários que têm o acesso
ao utilitário de configuração da Web do dispositivo. Este artigo explica como adicionar, para
editar e para suprimir de usuários no ESW2-350G Series comute. Nas situações onde a
senha de administrador é perdida ou esquecida, nas ajudas desta recuperação de senha
para restaurar algumas do acesso de usuário ou das senhas privilegiadas no dispositivo.
 
 
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ESW2-350G 
• ESW2-350G-DC
  

Versão de software
 

• 1.3.0.62
  

Serviço da recuperação de senha
 

Etapa 1. Entre a utilidade de configuração de switch e escolha a administração > contas de
usuário. A página das contas de usuário abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação do serviço da recuperação de senha para permitir o
serviço da recuperação de senha no interruptor.
 
Etapa 3. O clique aplica-se.
  

Gerenciamento de conta de usuário
 



Etapa 1. Entre a utilidade de configuração de switch e escolha a administração > contas de
usuário. A página das contas de usuário abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar um usuário. O indicador da conta de usuário
adicionar aparece.
 

 
Etapa 3. Incorpore o username ao campo de nome de usuário.
 

 
Etapa 4. Incorpore a senha no campo de senha e ao campo de senha da confirmação.
 
Nota: Ambas as senhas devem ser idênticas.
 
O medidor da força da senha mostra a força da senha se é mínimo, fraco ou forte.
 



 
Etapa 5. Clique o botão de rádio desejado a que a necessidade de usuário atribuiu.
 

• Acesso de leitura apenas CLI (1) – O usuário atribuído pode somente ver todas as
configurações.
 
• Lido/limitou escrevem o acesso CLI (7) – usuário atribuído pode ver toda a configuração e
somente pode fazer poucas mudanças na configuração.
 
• Acesso de gerenciamento de leitura/gravação (15) – O usuário atribuído pode ler e fazer
mudanças à configuração.
 

Etapa 6. O clique aplica-se.
  

Edite/informação de conta de usuário da supressão
 

Etapa 1. Entre a utilidade de configuração de switch e escolha a administração > contas de
usuário. A página das contas de usuário abre:
 

 
Etapa 2. Clique o usuário desejado que necessidades de ser editado ou suprimido.
 



 
 
Supressão (opcional) do clique de etapa 3. para suprimir do usuário.
 
Etapa 4. O clique edita para editar a informação de conta de usuário. O indicador da conta
de usuário da edição aparece.
 

 
Etapa 5. Escolha o usuário desejado da lista de drop-down do nome de usuário.
 

 
Etapa 6. Incorpore a senha ao campo de senha e ao campo de senha da confirmação.
 
Nota: Ambas as senhas devem ser idênticas.
 
O medidor da força da senha mostra a força da senha se é mínimo, fraco ou forte.
 



 
Etapa 7. Clique o botão de rádio desejado a que a necessidade de usuário atribuiu.
 

• Acesso de leitura apenas CLI (1) – O usuário atribuído pode somente ver toda a
configuração.
 
• Lido/limitou escrevem o acesso CLI (7) – usuário atribuído pode ver toda a configuração e
somente pode fazer poucas mudanças na configuração.
 
• Acesso de gerenciamento de leitura/gravação (15) – O usuário atribuído pode ler e fazer
mudanças à configuração.
 

Etapa 8. O clique aplica-se.
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