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Configurar usuários WLAN no ponto de acesso
Wireless do negócio de Cisco 
Objetivo
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar usuários do Wireless Local Area Network
(WLAN) no Access Point (AP) do Sem fio do negócio de Cisco (CBW).
  
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
 
Se você está olhando para configurar usuários WLAN em seu CBW AP, você veio ao local
correto! O CBW APs apoia 802.11ac o padrão o mais atrasado da onda 2 para o alto
desempenho, o maior acesso, e as redes da densidade mais elevada. Entregam o desempenho
líder de mercado com as conexões Wireless altamente seguras e seguras, para uma experiência
de usuário final robusta, móvel.
 
Um WLAN executa um sistema de transmissão de dados flexível que aumenta frequentemente
um pouco do que substituindo um LAN ligado com fio dentro de uma construção ou de um
terreno. As WLANs usam radiofrequência para transmitir e receber dados pelo ar, reduzindo a
necessidade de conexões com fio.
 
Se você está pronto para configurar usuários WLAN em seu CBW AP, deixe-nos obtêm
começado!
  
Sumário
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Vendo e controlando usuários WLAN
 
 
Isto pontas firmadas dos destaques da seção para novatos.
  
Abertura
 
Log na relação de usuário de web (UI) do mestre AP. Para fazer isto, abra um web browser e
entre em https://ciscobusiness.cisco. Você pode receber um aviso antes de continuar. Incorpore
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suas credenciais. Você pode igualmente alcançar o mestre AP entrando no [ipaddress] de https://
(do mestre AP) em um web browser.
  
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.
  
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.
 
 
Perguntas mais freqüentes
 
Se você ainda tem perguntas não respondidas, você pode verificar nosso original frequentemente
pedido das perguntas. FAQ
 
Você pode ver e controlar usuários WLAN somente para a empresa WPA2 e o convidado WLAN
com contas de usuário local como tipos de acesso.
 
Para usar sua rede CBW, um cliente Wireless deve conectar a um WLAN na rede.
 
Para conectar a um WLAN, o cliente Wireless terá que usar as credenciais do usuário ajustadas
para esse WLAN. Se este WLAN usa WPA2-Personal como uma política de segurança, a seguir
o usuário deve fornecer o WPA2-PSK apropriado ajustado para esse WLAN no mestre AP. Se a
política de segurança é ajustada à conta de usuário WPA2-Enterprise/Local, o usuário deve
fornecer uma identidade do usuário válido e a senha correspondente.
 
Nos usuários indicador WLAN, você pode setup usuários diferentes e suas credenciais
respectivas do usuário para os WLAN diferentes na rede Wireless CBW AP. Estes são usuários
locais autenticados pelo mestre AP usando WPA2-PSK.
 
Para ver e controlar usuários WLAN, escolha ajustes sem fio > usuários WLAN.
 

App iOS AppDownload Android da transferência

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.business&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://apps.apple.com/app/cisco-business/id1483862452
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.business&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://apps.apple.com/app/cisco-business/id1483862452
.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1769-tz-Frequently-Asked-Questions-for-a-Cisco-Business-Mesh-Network.html


●

●

●

●

 
O indicador dos usuários WLAN é indicado junto com o número total de usuários WLAN
configurados no mestre AP. Igualmente alista todos os usuários WLAN na rede junto com os
seguintes detalhes:
 

Username - Nome do usuário WLAN.
Usuário convidado - Indica uma conta de usuário convidado se o botão Toggle Button é
permitido. Esta conta de usuário é fornecida com uma validez limitada de 86400 segundos
(ou de 24 horas) da época de sua criação.
Perfil WLAN - Os WLAN a que o usuário pode conectar.
Descrição - Detalhes adicionais ou comentários sobre o usuário.
 

  
Adicionar um usuário WLAN
  
Passo 1
 
Para adicionar um usuário WLAN, o clique adiciona o usuário WLAN.
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Passo 2
 
Especifique os seguintes detalhes:
 

Nome de usuário - Especifique um nome para a conta de usuário WLAN.
Usuário convidado - Permita o botão do slider se esta é significada ser uma conta de usuário
do convidado WLAN. Você pode igualmente especificar a validez desta conta da época de
sua criação, nos segundos, no campo da vida. O valor padrão é 86400 segundos (isto é, 24
horas). Você pode especificar um valor da vida de 60 a 31536000 segundos (isto é, 1 minuto
a 1 ano).
Perfil WLAN - Selecione o WLAN a que o usuário pode conectar. Da lista de drop-down,
escolha um WLAN particular, ou escolha todo o WLAN aplicar isto esclarecem todos os
WLAN setup no mestre AP. Esta lista de drop-down é povoada com os WLAN que foram
configurados sob ajustes sem fio > WLAN.
Senha nova - A senha a ser usada ao conectar a um WLAN.
Confirme a senha - Reenter a senha para confirmá-la.
Senha da mostra - Você pode escolher mostrar a senha permitindo o botão do slider.
Descrição - Detalhes adicionais ou comentários para o usuário.
 

Clique em Apply.
 



  
Edite um usuário WLAN
 
Para editar um usuário WLAN, clique o ícone da edição junto ao usuário WLAN cujos detalhes
você quer alterar e faz as alterações necessárias.
 

  
Suprima de um usuário WLAN
  
Passo 1
 
Para suprimir de um usuário WLAN, clique o ícone da supressão junto ao usuário que WLAN
você quer suprimir.
 

  
Passo 2



APROVAÇÃO do clique na caixa de diálogo de confirmação.
 

  
Conclusão
 
Lá você tem-na! Você tem aprendido agora as etapas configurar usuários WLAN em seu CBW
APs. Para mais configurações avançadas, refira o Guia de Administração do ponto de acesso
Wireless do negócio de Cisco.
 
O cliente frequentemente perguntado da definição do perfil do aplicativo de RLANs da upgrade de
firmware do raio das perguntas que perfila o AP mestre utiliza ferramentas o modo de registro da
malha da configuração de porta do gerenciamento de configuração das interferências dos rogues
do modelagem de tráfego do guarda-chuva
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