
Configuração dos ajustes do sistema básico nos
Access point WAP121 e WAP321 

Objetivo
 

As configurações de sistema ajudam a configurar a informação que é usada para identificar
o dispositivo WAP na rede. 
 
Este documento explica a configuração dos ajustes do sistema básico para os Access point
WAP121 e WAP321 de Cisco.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP121 
• WAP321
  

Versão de software
 

• 1.0.3.4 [WAP121 e WAP321]
  

Configuração das configurações de sistema
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração >
configurações de sistema. A página das configurações de sistema abre:
 

 
Etapa 2. Dê entrada com um nome de host para o dispositivo no campo de nome de host.
Este é o nome do dispositivo WAP que é atribuído somente pelo administrador. O nome de
host é usado para identificar um dispositivo na rede. O nome de host pode ter caráteres
alfanuméricos e hífens, mas não deve começar com os hífens. O nome de host do padrão é
“WAPX”, onde X é os últimos 3 dígitos do MAC address do WAP. 
 



 
Etapa 3. Incorpore a informação de contato para o Access point ao campo do contato de
sistema, tal como um endereço email ou um número de telefone da pessoa a ser contactada
a propósito das edições relativas ao Access point. Os detalhes do contato do usuário podem
ser até 255 caráteres alfanuméricos e dos símbolos, a não ser as citações dobro.
 
Etapa 4. Entre no lugar ou na área onde o Access point reside no campo do local de
sistema. Baseado no local de sistema será fácil identificar o dispositivo na rede. O nome
pode ser até 255 caráteres alfanuméricos e dos símbolos, a não ser as citações dobro.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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