
Crie o Wireless Local Area Network através da
Web ou através do App 
Objetivo

O objetivo deste artigo é criar, ver, e permitir/desabilitação uma rede do Wireless Local
Area Network (WLAN) usando a relação de usuário de web (UI) de um Access Point
(AP) wireless do mestre do negócio de Cisco (CBW).

Se você gostaria de aprender os princípios de trabalhos em rede da malha, verifique
para fora:

Negócio de Cisco: Boa vinda aos trabalhos em rede da Rede sem fio●

Sem fio do negócio de Cisco: Perguntas mais freqüentes●

Para criar um WLAN usando um aplicativo do dispositivo móvel em vez da Web UI,
clique o pino de madeira na parte superior do artigo.

Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware

140AC (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)●

141ACM (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)●

142ACM (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)●

143ACM (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)●

145AC (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)●

240AC (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)●

Introdução

O CBW AP é o 802.11 a/b/g/n/ac (onda 2) baseado, com Antenas internas. Estes AP
apoiam 802.11ac o padrão o mais atrasado da onda 2 para o alto desempenho, o
maior acesso, e as redes da densidade mais elevada.

Este artigo usa o equipamento para uma rede de malha. Uma rede de malha CBW
deve  incluir  um  mestre  AP  (140AC,  145AC,  ou  240AC)  e  pelo  menos  um
prolongamento da malha.

Quando estabelecer uma rede Wireless, criando um WLAN for essencial!

Passos de configuração

Isto pontas firmadas dos destaques da seção para novatos.
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Abertura

Log  na  relação  de  usuário  de  web  (UI)  do  mestre  AP.  Para  fazer  isto,  abra  um
navegador da Web e entre em https://ciscobusiness.cisco. Você pode receber um
aviso antes de continuar. Incorpore suas credenciais. Você pode igualmente alcançar
o mestre AP entrando no [ipaddress] de https:// (do mestre AP) em um navegador da
Web.

Pontas da ferramenta

Se você tem perguntas sobre um campo na interface do utilizador, verifique para ver

se há uma ponta da ferramenta que olhe como o seguinte: 

Problema que encontra o ícone do menu principal da expansão?

Navegue ao menu no lado esquerdo da tela, se você não vê o botão menu, clicam

este ícone para abrir o menu da lado-barra.

Perguntas mais freqüentes

Se você ainda tem perguntas não respondidas, você pode verificar nosso documento
das perguntas mais frequentes. FAQ

Passo 1

Põe acima o Access point se não é já sobre. Verifique o estado das luzes de indicador.
Quando a luz LED está piscando o verde, continue à próxima etapa.

Carreg acima do Access point  tomará aproximadamente 8 –  os minutos 10.  O diodo
emissor de luz piscará o verde nos testes padrões múltiplos, alternando rapidamente com
verde, vermelho, e o âmbar antes de girar o verde outra vez. Pode haver umas variações
pequenas na intensidade e na matiz da cor LED.

Passo 2

Log  na  WEB  UI  do  mestre  AP.  Abra  um  navegador  da  Web  e  entre  em
https://ciscobusiness.cisco. Você pode receber um aviso antes de continuar. Incorpore
suas credenciais.

Você pode igualmente alcançar a WEB UI incorporando o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do mestre AP em um navegador da Web ou você pode usar
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o app móvel do negócio de Cisco para alterações de configuração menores.

Etapa 3

Um WLAN pode ser criado navegando aos ajustes wireless > aos WLAN. Selecione
então adicionam WLAN/RLAN novo.

Passo 4

Sob o tab geral, incorpore a informação seguinte:

ID de WLAN – Selecione um número para o WLAN●

Tipo – Selecione o WLAN●

Nome de perfil – Quando você dá entrada com um nome, o SSID auto-povoará com o
mesmo nome. O nome deve ser original e não deve exceder 31 caráteres.

●

Os  seguintes  campos  foram  saidos  como  o  padrão  neste  exemplo,  mas  as
explicações estão listadas caso que você gostaria das configurar diferentemente.

SSID – O nome de perfil igualmente atua como o SSID. Você pode mudar este se você
gostaria. O nome deve ser original e não deve exceder 31 caráteres.

●

Permita – Isto deve ser deixado permitido para que o WLAN trabalhe.●

Política de rádio – Tipicamente você quereria deixar este como tudo de modo que os
clientes 2.4GHz e 5GHz pudessem alcançar a rede.

●

Transmissão SSID – Geralmente você quereria o SSID ser descoberto assim que você
quereria deixar este como permitido.

●

Perfilamento do Local – Você quereria somente permitir esta opção de ver o sistema
operacional que está sendo executado no cliente ou de ver o nome de usuário.

●

Clique em Apply.



Etapa 5

Você será tomado à aba da Segurança de WLAN.

Neste exemplo, as seguintes opções foram deixadas como o padrão:

A rede de convidado, o assistente de rede prisioneiro, e a filtração MAC foram deixados
deficiente.

●

WPA2 pessoal – Acesso protegido por wi-fi 2 com formato da frase de passagem da
chave pré-compartilhada (PSK) – ASCII. Esta opção representa o acesso protegido por
wi-fi 2 com chave pré-compartilhada (PSK).

●

O  WPA2  pessoal  é  um  método  usado  fixando  sua  rede  com  o  uso  de  uma
autenticação PSK. O PSK é configurado separadamente no mestre AP, sob a política
de  Segurança  de  WLAN,  e  no  cliente.  O  WPA2  pessoal  não  confia  em  um
Authentication Server em sua rede.

Formato da frase de passagem - O ASCII é deixado como o padrão.●

Os seguintes campos foram entrados nesta encenação:

Frase de passagem da mostra – clique a caixa de seleção para poder ver a frase de
passagem que você entra.

●

Frase de passagem – Dê entrada com um nome para a frase de passagem (senha).●

Confirme a frase de passagem – Incorpore a senha outra vez para confirmar.●

Clique em Apply. Isto ativará automaticamente o WLAN novo.



Etapa 6

Seja certo salvar suas configurações clicando o ícone da salvaguarda à direita o painel
do direita superior da tela da WEB UI.

Veja o WLAN

Para ver o WLAN que você criou, seleciona ajustes wireless > WLAN. Você verá o
número de WLAN ativos aumentados para 2, e o WLAN novo é indicado.

Permita ou desabilite um WLAN

Quando você  clicou  aplique  no  fim  de  estabelecer  seu  WLAN,  o  WLAN ativado
automaticamente. Se você precisa nunca de desabilitar o WLAN ou de permitir um
WLAN que esteja desabilitado, siga estas etapas.



Passo 1

Navegue aos ajustes wireless > aos WLAN/RLANs. Clique o ícone da edição junto ao
WLAN que você quer permitir ou desabilitar.

Passo 2

No indicador da edição WLAN/RLAN, sob o general, selecione permitir permitida ou
desabilitada/desabilitação WLAN/RLAN. Clique em Apply.

Etapa 3

Seja certo salvar suas configurações clicando o ícone da salvaguarda à direita o painel
do direita superior da tela da WEB UI.

Conclusão



Você tem criado agora um WLAN em sua rede CBW. Aprecie, e sinta livre adicionar
mais se cabe suas necessidades.

Objetivo

O objetivo deste artigo é criar, ver, e permitir/desabilitação uma rede do Wireless Local
Area Network (WLAN) usando o aplicativo móvel do negócio de Cisco e a rede do
Sem fio do negócio de Cisco (CBW).

Se você gostaria de aprender os princípios de trabalhos em rede da malha, verifique
para fora:

Negócio de Cisco: Boa vinda aos trabalhos em rede da Rede sem fio●

Sem fio do negócio de Cisco: Perguntas mais freqüentes●

Para criar um WLAN através da relação de usuário de web (UI) em vez do aplicativo
móvel, clique o pino de madeira na parte superior deste documento. Há mais umas
opções  avançadas  disponíveis  para  a  configuração  quando você  usa  a  Web UI
comparada ao app.

Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware

140AC (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)●

141ACM (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)●

142ACM (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)●

143ACM (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)●

145AC (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)●

240AC (folha de dados) | 10.0.1.0 (transferência o mais tarde)●

Introdução

Os Access point wireless do negócio de Cisco (CBW) (AP) são o 802.11 a/b/g/n/ac
(onda 2) baseado, com Antenas internas. Estes AP apoiam 802.11ac o padrão o mais
atrasado da onda 2 para o alto desempenho, o maior acesso, e as redes da densidade
mais elevada.

Este artigo usa o equipamento para uma rede de malha. Uma rede de malha CBW
deve  incluir  um  mestre  AP  (140AC,  145AC,  ou  240AC)  e  pelo  menos  um
prolongamento da malha. Você pode associar até 16 WLAN/RLANs com o mestre AP
CBW e criar um total de 16 WLAN/RLANs. Cisco recomenda um máximo de 4 WLAN.
O mestre AP atribui todos os WLAN configurados a todos os AP conectados.

Você pode usar o App do negócio de Cisco em seu telefone celular para monitorar e
administrar  os Access point.  Você precisará uma versão 5.0 ou mais recente de
Android ou a versão 8.0 ou mais recente iOS. As imagens estão listadas são abaixo
de um telefone de Android IO. As opções do indicador podem olhar um pouco de
diferentes do que o que é mostrado aqui, porque há umas variações entre dispositivos,
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sistemas operacionais, e versões de software.

Passos de configuração

Isto pontas firmadas dos destaques da seção para novatos.

App do negócio de Cisco

Estes dispositivos têm os apps do companheiro que compartilham de alguns recursos
de gerenciamento com a relação de usuário de web. Não todas as características na
relação de usuário de web estarão disponíveis no App.

App iOS AppDownload Android da transferência
Perguntas mais freqüentes

Se você ainda tem perguntas não respondidas, você pode verificar nosso documento
das perguntas mais frequentes. FAQ

Passo 1

Potência acima do Access point. Verifique o estado das luzes de indicador. Quando a
luz LED está piscando o verde, continue à próxima etapa.

O AP tomará aproximadamente 8 – os minutos 10 para carreg. O diodo emissor de luz
piscará  o  verde  nos  testes  padrões  múltiplos,  alternando  rapidamente  com  verde,
vermelho,  e  o  âmbar  antes  de  girar  o  verde  outra  vez.  Pode  haver  umas  variações
pequenas na intensidade e na matiz da cor LED.

Passo 2

Transfira o aplicativo móvel do negócio de Cisco de iTunes ou de Google Play.
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Etapa 3

Conecte a sua rede Wireless do negócio de Cisco em seu móbil. Log no aplicativo.
Clique sobre o ícone WLAN na parte superior da página.

Passo 4

A tela nova adicionar WLAN abre. Você verá os WLAN existentes. Seleto adicionar o



WLAN novo.

Etapa 5

Incorpore um nome de perfil e um SSID. Preencha o resto dos campos ou saa-o nas
configurações padrão. Se você permitiu o controle da visibilidade do aplicativo, você
terá outras configurações explicadas no clique de etapa 6. em seguida.

Etapa 6 (opcional)

Se  você  permitiu  o  controle  da  visibilidade  do  aplicativo  na  etapa  5,  você  pode
configurar outros ajustes, incluindo uma rede de convidado. Os detalhes para este
podem ser encontrados dentro (artigo do link quando pronto). O assistente de rede, o
tipo da Segurança, a frase de passagem, e a expiração prisioneiros da senha podem



ser adicionados aqui também. Quando você adicionou todas as configurações, clique
em seguida.

Ao usar o aplicativo móvel,  o único tipo das opções de segurança é aberto ou WPA2
pessoal. Para opções mais avançadas, log na Web UI do mestre AP pelo contrário.

Etapa 7 (opcional)

Esta tela dá-lhe as opções para o modelagem de tráfego. Neste exemplo, dar forma
do sem tráfego foi configurado. Clique em Submit.



Passo 8

Você verá um PNF-acima da confirmação. Aprovação do clique.



Passo 9

Você verá o WLAN novo adicionado à rede assim como a um lembrete para salvar a
configuração.



Passo 10

Salvar  sua configuração clicando mais  aba e selecione então a configuração da
salvaguarda do menu suspenso.

Conclusão

Lá você vai, ele é aquele simples! Aprecie seu WLAN novo!

Dia zero FAQ : Configurar através do App/do negócio Cisco da Web : A boa vinda aos trabalhos
em rede da Rede sem fio adiciona o prolongamento da malha através do App/Web conhece:
Pontas da repartição CBW141ACM, CBW142ACM, & CBW143ACM
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