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Configurar a rede de convidado usando
autenticação de e-mail e contabilidade RADIUS
no Cisco Business Wireless Access Point 
Objetivo
 
O objetivo deste documento é mostrar a você como configurar uma rede de convidado usando
autenticação de e-mail e contabilidade RADIUS no Access Point (AP) Cisco Business Wireless
(CBW).
  
Dispositivos aplicáveis | Versão do software
 

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)
  

Introduction
 
Os APs CBW suportam o padrão 802.11ac Wave 2 mais recente para desempenho mais alto,
maior acesso e redes de densidade mais alta. Eles proporcionam o melhor desempenho do setor
com conexões sem fio altamente seguras e confiáveis, proporcionando uma experiência robusta e
móvel ao usuário final.
 
O RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) é um mecanismo de autenticação para
que os dispositivos se conectem e usem um serviço de rede. É usado para fins de autenticação,
autorização e contabilidade centralizadas.
 
Geralmente, um servidor RADIUS regula o acesso à rede verificando a identidade dos usuários
através das credenciais de login inseridas que incluem um nome de usuário e uma senha.
Quando uma rede de convidado é configurada usando a autenticação de endereço de e-mail, a ID
de e-mail usada é enviada ao RADIUS Accounting Server e armazenada para uso futuro, como o
envio de informações de marketing.
  
Sumário
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Configurar o RADIUS no seu AP CBW
 
Para obter as etapas de configuração do RADIUS, consulte o artigo sobre Configurar o RADIUS
no Cisco Business Wireless Access Point.
  
Configuração de rede de convidado
 
Para configurar uma rede sem fio de convidado para usar a autenticação de endereço de e-mail,
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faça o seguinte:
  
Passo 1
 
Faça login no seu AP CBW usando um nome de usuário e uma senha válidos.
 

  
Passo 2
 
Para configurar uma rede de convidado, navegue para Wireless Settings > WLANs.
 

  
Etapa 3
 
Clique em Adicionar nova WLAN/RLAN.
 

  
Passo 4



Na janela pop-up, na guia Geral, insira o Nome do perfil. O campo SSID será preenchido
automaticamente. Deslize a opção Enable (Habilitar) e clique em Apply (Aplicar).
 

  
Etapa 5
 
Navegue até a guia WLAN Security e habilite a Guest Network. No menu suspenso Tipo de
acesso, escolha Endereço de e-mail. Clique em Apply.
 

  



Monitoramento
 
Quando um usuário digita seu endereço de e-mail na rede de convidado para autenticação, as
informações do cliente podem ser visualizadas na Interface de Usuário da Web (UI) do AP.
 
Para fazer isso, navegue para Monitoring > Guest Clients na interface do usuário da Web do AP.
 

 
Os detalhes dos clientes convidados, incluindo endereços de e-mail, podem ser exibidos.
 

 

 
Rastreamento usando o servidor de contabilidade Radius
 
O endereço de e-mail do convidado será enviado para o Servidor de Contabilidade Radius com o
índice de servidor 1. Assim, as informações do convidado podem ser rastreadas mesmo depois
que o cliente se desconecta da rede do convidado. Isso facilita o rastreamento e a coleta de
endereços de e-mail dos clientes.
 

Você pode visualizar as informações do e-mail de convidado desde que o usuário convidado
esteja conectado. Quando o usuário desconectar, as informações não estarão disponíveis no
menu de clientes convidados do AP.



 

 
Conclusão
 
Aí está! Agora você aprendeu as etapas para configurar uma rede de convidado usando
autenticação de e-mail e contabilidade RADIUS no seu AP CBW. Para obter configurações mais
avançadas, consulte o Guia de administração do Cisco Business Wireless Access Point.
 

Os dados de Contabilidade Radius mostrados acima estão em um Windows Server usando um
Banco de Dados SQL.
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