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Características na liberação 1.0.1 para o
WAP125 e o WAP581 

Objetivo
 

A finalidade deste artigo é destacar e dar uma vista geral das características as mais novas
nesta atualização de firmware para os pontos de acesso Wireless (WAP).
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.1
  

Assistente de configuração
 

Nas versões anterior do WAP125 e do WAP581, se você cancelou o assistente de
configuração você seria registrado fora do WAP.
 
O firmware 1.0.1 permite que você cancele o assistente de configuração. Você será enviado
a um alerta.
 

 
Depois que você reconhece o alerta, você pode ajustar a senha local para o WAP.
 



 
Você pode manualmente configurar todos os ajustes em uma outra hora.
  

Assistente de configuração aperfeiçoado móbil
 

Os dispositivos WAP125 e WAP581 incluem agora páginas do Gerenciamento, as páginas
portais prisioneiras, e os assistentes de configuração aperfeiçoados para dispositivos
móvéis.
 
Você tem a capacidade para configurar um WAP executando o assistente de configuração
através de um dispositivo móvel usando móbil novo a página de instalação aperfeiçoada.
 
Conecte à ciscoSB-instalação SSID e vá ao endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT do WAP ou ao IP padrão de 192.168.1.245 configurar o dispositivo.
 



 
O assistente de configuração é o mesmo na página aperfeiçoada móbil que na página
padrão.
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Autenticação do convidado da terceira parte
 

A autenticação do convidado da terceira parte permite que você configure uma rede de
convidado usando a autenticação de Facebook ou de Google, uma autenticação segura
validada por uma terceira parte. O WAP125 permite um exemplo do acesso do convidado,
quando o WAP581 permitir múltiplas instâncias.
 
Requisitos:
 

Conectividade de Internet a Facebook ou a Google
Os usuários devem ter ou para criar Facebook ou Google explique e acesso Wireless a seu
perfil público
Facebook ou Google devem ser acessível antes que a autenticação esteja completa assim
que um utilizador final pode assinar dentro para validar suas credenciais.
 

Um negócio pode igualmente escolher ter outros locais, tais como seu site do negócio,
disponível antes da autenticação.
 
Clique o acesso do controle de acesso > do convidado e clique sobre o sinal positivo.
 
Uma explicação resumida de cada um dos números abaixo:
 

Adicionar o nome para o diretório ativo
Você deve configurar a página portal prisioneira para usar o HTTPS, não HTTP. Se
você escolhe o HTTP, você pode inadvertidamente expor nomes de usuário e senha
transmitindo os em texto claro unencrypted através do ar. A página portal prisioneira
segura HTTPS é recomendada.
Escolha credenciais da 3ª parte.
Clique sobre o gráfico do olho para selecionar credenciais aceitadas e os Web site
corretos.
Isto é o lugar onde você clicaria se você escolhe adicionar um outro exemplo do
acesso do convidado.
Seja certo salvar.
 

 
Este exemplo mostra que Facebook e Google selecionaram. Os Web site estão listados
para o jardim murado.
 



 
Você então precisará de navegar ao Sem fio > às redes no painel de navegação para
adicionar ou mudar o exemplo do acesso do convidado ao nome do diretório ativo.
 

 
Nota: O WAP125 permite-lhe um exemplo do acesso do convidado assim que você deve
decidir se você quer configurar para a autenticação da terceira parte ou a autenticação do
diretório ativo. O WAP581 permite meios múltiplos da autenticação.
  

Authenticação do cliente da terceira parte
 

Quando um cliente clica para se juntar a uma conexão Wireless, o portal prisioneiro abrirá.
Neste exemplo, Facebook e Google são opções. As necessidades de cliente de verificar a
caixa para indicar que leram e aceitaram a política do uso da aceitação, e então a opção de 
Facebook ou de Google a entrar.
 
Nota: A primeira vez que entrar o cliente receberá uma pergunta que pergunta se querem
usar o portal prisioneiro. Precisam de selecionar sim.
 



 
O cliente pode então incorporar credenciais. Neste exemplo, Facebook foi usado.
 

 
O cliente pode agora usar o Internet.
 

  
Autenticação do convidado do diretório ativo
 

Para apoiar a autenticação do diretório ativo, o WAP precisará de comunicar-se com um
controlador do domínio do Windows para fornecer a autenticação. Como um administrador,
você tem a capacidade para ter até três controladores do domínio do Windows
estabelecidos para comunicar-se no WAP581.
 
Clique o acesso do controle de acesso > do convidado e clique sobre o sinal positivo.
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Uma explicação resumida de cada um dos números abaixo:
 

Adicionar o nome para o diretório ativo
Você deve configurar a página portal prisioneira para usar o HTTPS, não HTTP. Se
você escolhe o HTTP, você pode inadvertidamente expor nomes de usuário e senha
transmitindo os em texto claro unencrypted através do ar. A página portal prisioneira
segura HTTPS é recomendada.
Escolha o serviço de diretório ativo
Clique sobre o gráfico do olho para adicionar o endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT. Você pode fazer um teste de lá para verificar para ver se há a
Conectividade.
Isto é o lugar onde você clicaria se você escolhe adicionar um outro exemplo do
acesso do convidado.
Seja certo salvar.
 

Você então precisará de navegar ao Sem fio > às redes no painel de navegação para
adicionar ou mudar o exemplo do acesso do convidado ao nome do diretório ativo.
 

 
Para ver clientes na rede, monitor do clique > clientes no painel de navegação.
 

O monitor mostra o número de clientes conectados
Os clientes mostram os detalhes do cliente. Você pode exportar estes se você quer
manter um registro dos povos que conectaram.
 

 
Para obter mais informações sobre de como monitorar convidados, clique aqui. 
  

Authenticação do cliente do diretório ativo
 

Quando um cliente está no diretório ativo, têm a capacidade para entrar ao WAP para

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5611


alcançar o Internet. Quando escolhem o ponto de acesso Wireless, podem receber um
mensagem de advertência similar a este, dependente do navegador da Web que se usam.
O aviso ocorre se não há um certificado atribuído à página por um Certificate Authority
confiado. O cliente precisa de clicar AVANÇADO sobre.
 

 
O cliente pôde então receber um mensagem de advertência similar ao seguinte:
 

 
Uma página portal foi lançada. Nesta página devem incorporar suas credenciais e para
verificar a caixa para indicar que leram e aceitaram a aceitação use a política.
 

 
Receberão um mensagem de boas-vindas e poderão usar com segurança o Internet.
 



 
Você é agora familiar com as algumas das características as mais atrasadas que vêm com
a atualização WAP125 e WAP581 a mais atrasada.
 
Para informações mais detalhadas sobre destes e de outros novos recursos, clique os links
do artigo de companheiro abaixo.
 
Usando o assistente de configuração no WAP125 ou no WAP581
 
Usando o assistente de configuração em um dispositivo móvel para o WAP125 ou o
WAP581
 
Como: Integração do guarda-chuva de Cisco
 
Como: Integração de Cisco CloudShark
 
Como: Configurar ajustes da autenticação da 3ª parte no WAP125 ou no WAP581
 
Como: Autenticação do convidado do microsoft ative directory
 
Como: Guarda-chuva - Registrando um dispositivo novo se você perdeu seu segredo da
chave API
 
Para personalizar a aparência de seu portal prisioneiro 
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5851
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5852
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5852
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5837
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5841
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5840
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5834
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5846
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5846
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5683
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