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Criação de perfil do cliente 
Objetivo
 
O perfil do cliente permite que os administradores visualizem detalhes sobre os dispositivos
conectados à rede local sem fio (WLAN), este artigo analisa como ativar e exibir estatísticas
relacionadas.
 
Se você não está familiarizado com os termos neste documento, consulte Cisco Business: 
Glossário de Novos Termos.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão do firmware
 

140AC (Data Sheet) | 10.0.1.0 (Download mais recente)
145AC (Data Sheet) | 10.0.1.0 (Download mais recente)
240AC (Data Sheet) | 10.0.1.0 (Download mais recente)
  

O que devo saber sobre o perfil do cliente CBW?
 
Ao se conectarem a uma rede, os dispositivos trocam informações de perfil do cliente. Por
padrão, o perfil do cliente está desabilitado. Essas informações podem incluir:
 

 
Nome do host - ou o nome do dispositivo
 
 
Sistema operacional - o software principal do dispositivo
 
 
Versão do SO - A iteração do software aplicável
 
 

As estatísticas sobre esses clientes incluem a quantidade de dados usados e o throughput.
  
Por que eu usaria o perfil do cliente?
 
O rastreamento de perfis de clientes permite maior controle sobre a rede local sem fio. Ou você
pode usá-lo como uma função de outro recurso. Como usar tipos de dispositivos de limitação de
aplicativos que não transportam dados essenciais para sua empresa.
 

 
Configurando o perfil do aplicativo
 
 
Esta seção alternada destaca dicas para iniciantes.
  
Login
 
Efetue login na Interface de usuário da Web (UI) do AP primário. Para fazer isso, abra um

Depois de ativada, os detalhes do cliente para a sua rede podem ser encontrados na seção
Monitoramento da interface do usuário da Web.
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navegador da Web e digite https://ciscobusiness.cisco.com Você pode receber um aviso antes de
continuar. Digite suas credenciais.Você também pode acessar o AP primário digitando
https://[ipaddress] (Endereço principal do AP) em um navegador da Web.
  
Dicas de ferramenta
 
Se você tiver dúvidas sobre um campo na interface do usuário, procure uma dica de ferramenta

que se pareça com a seguinte: 
  
Problemas ao localizar o ícone Expandir menu principal?
 
Navegue até o menu no lado esquerdo da tela. Se o botão de menu não aparecer, clique nesse

ícone para abrir o menu da barra lateral.
  
Cisco Business App
 
Esses dispositivos têm aplicativos complementares que compartilham alguns recursos de
gerenciamento com a interface do usuário da Web. Nem todos os recursos na interface de
usuário da Web estarão disponíveis no aplicativo.
 
 
Perguntas mais freqüentes
 
Se ainda tiver perguntas não respondidas, você poderá verificar nosso documento de perguntas
frequentes. FAQ
  
Passo 1
 
Faça login no seu ponto de acesso principal.
  
Passo 2
 

Navegue até o menu no lado esquerdo da tela, se não vir o botão de menu 
  
Etapa 3
 
O menu Monitoramento é carregado por padrão ao entrar no dispositivo. Em vez disso, será
necessário clicar em Wireless Settings (Configurações sem fio).
 

Download do aplicativo iOS Download do aplicativo Android

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
.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/CB-Wireless-Mesh/1769-tz-Frequently-Asked-Questions-for-a-Cisco-Business-Mesh-Network.html


 
A imagem abaixo é semelhante ao que você verá quando clicar no link Wireless Settings
(Configurações sem fio):
 

  
Passo 4
 
Clique no ícone Edit (Editar) à esquerda da Wireless Local Area Network (Rede local wireless) na
qual você deseja habilitar o aplicativo.
 



 
Um menu pop-up pode ser semelhante ao seguinte:
 

 
Esta mensagem importante pode afetar temporariamente o serviço na rede ao editar. Clique em 
Sim para prosseguir.
 



  
Etapa 5
 
Alterna a criação de perfil do cliente clicando no botão de alternância Local Profiles (Criação de
perfil local).
  
Etapa 6
 
Clique no botão Aplicar.
 



 
Clique no item de menu da seção Monitoramento no lado esquerdo.
 

  
Conclusão
 
Você verá que os dados do cliente começam a aparecer no Painel da guia Monitoramento. O
perfil do cliente é uma ferramenta muito poderosa. Ela também pode ser aprimorada com a
ativação do perfil de aplicativos.
 
Para saber mais sobre redes em malha, clique em qualquer um dos links abaixo:
 
Perguntas mais freqüentes Radius Atualização do firmware RLANs Criação de perfis de
aplicativos Principais ferramentas AP Umbrella Usuários de WLAN Registro Modelagem de
tráfego Rogues Interferidores Gerenciamento de configuração Modo de malha de configuração de
porta Bem-vindo à rede em malha CBW Rede de convidado usando autenticação de e-mail e
relatório RADIUS Troubleshooting Usando um roteador Draytek com CBW
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