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Configurar ajustes do email e personalize
notificações de Email no WAP125 e no WAP581 

Objetivo
 

Um administrador de rede é enfrentado frequentemente com problemas na rede que exigem
a ação imediata. A fim satisfazer estas procuras, um administrador pode optar para receber
atualizações da rede importante em um dispositivo móvel ou através do email.
 
Os eventos do sistema são as atividades que podem exigir a atenção e as ações
necessárias ser tomado para executar lisamente o sistema e para impedir falhas. Estes
eventos são gravados como logs. Os logs podem ser enviados a um servidor remoto onde
os logs de toda a atividade de rede sejam gravados. Para aprender como configurar as
configurações de registro remotas no WAP, clique aqui. Para aprender como configurar e
ver os log de sistema, clique aqui.
 
O WAP125 e o WAP581 podem igualmente ser configurados para gerar notificações de
Email para informá-lo sobre os eventos de rede selecionados que contêm o dispositivo e as
notificações do apoio de Cisco tais como mudanças nas configurações de rede, no novo
firmware, no status de dispositivo, e nas outras atualizações nos dispositivos conectados à
rede.
 
Este original aponta mostrar-lhe como configurar os ajustes do email e personalizar as
notificações de Email causadas por eventos de rede no WAP125 e no WAP581.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.4
  

Configurar ajustes do email
 
Configurar o alerta do email
 

Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet e escolha a configuração de sistema > a
notificação.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5592
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5589


 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação do modo administrativo da possibilidade para
permitir a característica do alerta do email.
 

 
Etapa 3. No do campo do endereço email, incorpore o endereço email de emissão.
Recomenda-se que um endereço email NON-pessoal está usado.
 
Dica: Certifique-se dos parâmetros de segurança necessários com o endereço email
associado ter sido ajustado. Para aprender mais, visite os ajustes da privacidade de seu
cliente de email preferido.
 
Nota: Neste exemplo, ccoesup@gmail.com é usado.
 

mailto:ccoesup@gmail.com
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Etapa 4. No campo da duração do log, incorpore uma frequência aos minutos em que os
mensagens de Log de sistema são enviados. A escala é 30-1440 minutos.
 
Nota: Neste exemplo, 30 são usados. Assim que a configuração salvar, o temporizador em
que a corrida dos logs começa.
 

 
Etapa 5. Na para baixo-lista programada da gota da severidade da mensagem, escolha um
nível de seriedade em que o WAP enviará o alerta ao endereço email configurado. A
severidade escolhida é inclusiva toda dos níveis mais altos, assim que os logs são mantidos
para todos os níveis de seriedade do nível superior para baixo ao nível escolhido. A
severidade do padrão está advertindo.
 

Emergência — Este é sistema do nível 0. é inusável. Esta é normalmente transmissão a
todos os processos.
Alerta — Esta é ação imediata do nível 1. necessária.
Crítico — Esta é condições crítica do nível 2., tais como um erro de dispositivo de
hardware.
Erro — Esta é condições de erro do nível 3.
Aviso — Esta é condições de advertência do nível 4.
Observação — Esta é Normal mas condição significativa do nível 5.
Informação — Este é mensagens informativa do nível 6. somente. Uma circunstância
que não sejam uma condição de erro, mas que pode exigir a manipulação especial.
Debugar — Este é mensagens de debugging do nível 7. contém a informação
normalmente do uso somente ao debugar um programa.
 

Nota: Neste exemplo, o erro é escolhido.
 



 
Etapa 6. Da lista de drop-down da severidade do mensagem urgente, escolha uma
severidade em que o WAP enviará um email ao endereço email configurado imediatamente,
parte externa da duração programada do log. O padrão está alerta.
 
Nota: Neste exemplo, o alerta é escolhido.
 

 
Etapa 7. Salvaguarda do clique.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado o alerta do email no WAP125 e no WAP581.
  

Configuração do mail server
 

Etapa 1. No endereço/campo de nome do server IPv4, dê entrada com o nome válido do
host do mail server.
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Nota: Para este exemplo, um mail server de Google é configurado com um endereço do
servidor de smtp.gmail.com.
 

 
Etapa 2. Da lista de drop-down da criptografia de dados, selecione um método de
criptografia para enviar mensagens a seu email. É importante que o método de criptografia
igualmente combina a porta S TP. As opções são:
 

Abra — O no encryption será usado nos email.
TLSv1 — A versão 1 do Transport Layer Security (TLSv1) é um protocolo
criptograficamente que forneça a Segurança e a integridade de dados para uma
comunicação sobre o Internet. Esta criptografia usa a porta 587 S TP.
 

Nota: Para este exemplo, TLSv1 é usado.
 

 
Etapa 3. Inscreva o número de porta do mail server no campo de porta. É um número de
porta externa usado para enviar email. A escala válida do número de porta é 0 a 65535 e o
valor padrão é 465 para o Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).
 
Nota: Para este exemplo, o número de porta 587 S TP é usado.
 



 
Etapa 4. No campo de nome de usuário, incorpore o username ou o endereço email de
emissão.
 
Nota: Neste exemplo, ccoesup@gmail.com é usado.
 

 
Etapa 5. (opcional) incorpora a sua senha ao campo de senha para o username configurado
acima.
 
Nota:  É altamente recomendado usar uma conta de email separada em vez de usar seu
email pessoal para manter a privacidade.
 

 

mailto:ccoesup@gmail.com


Etapa 6. Salvaguarda do clique.
 
Você agora configurou com sucesso a configuração do mail server no WAP125 e no
WAP581.
  

Configuração da mensagem
 

Etapa 1. Incorpore um endereço email ao ao endereço email 1 campo. O endereço é o
receptor das atualizações da rede.
 
Nota: É altamente recomendado usar uma conta de email separada em vez de usar seu
email pessoal para manter a privacidade. Neste exemplo, ccoesup2@gmail.com é usado
como um exemplo.
 

 
Etapa 2. (opcional) incorpora um endereço email secundário e/ou terciário à
correspondência ao campo do endereço email.
 
Nota: Neste exemplo, ccoesup3@gmail.com e ccoesup4@gmail.com são usados.
 

 
Etapa 3. No campo de assunto do email incorpore um texto para a linha de assunto. O
número máximo de caráteres é 255. A mensagem do padrão é mensagem de registro do
AP.
 
Nota: Neste exemplo, o assunto do email é atualizações de WAP125_Lobby.
 

mailto:ccoesup2@gmail.com
mailto:ccoesup3@gmail.com
mailto:ccoesup4@gmail.com


 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
 
Uma amostra de um email recebido do WAP olha como:
 

 
Você agora configurou com sucesso a configuração da mensagem no WAP125 e no
WAP581.
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