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Usando o assistente de configuração em um
dispositivo móvel para o WAP125 ou o WAP581 
Objetivo
 
O assistente de configuração é uma característica incorporado que você possa usar para o ajudar
com a configuração inicial de um dispositivo do ponto de acesso Wireless (WAP). O assistente de
configuração faz muito simples configurar os ajustes que fornecem um processo passo a passo.
 
Este original mostra-lhe como configurar WAP125 e WAP581 com o assistente de configuração
no dispositivo móvel.
 
Para alcançar o assistente de configuração no utilitário de configuração da Web, clique aqui.
  
Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.1.3
  

Configurar o assistente de configuração em um dispositivo móvel
 
A primeira vez que isso que você registra no Access point com seu dispositivo portátil ou depois
que foi restaurado às instalações padrão de fábrica, o assistente de configuração do Access point
 com estilo móvel aparece. Isto ajuda-o a executar as configurações inicial. Para configurar o
Access point usando o assistente, termine as seguintes etapas.
 
Etapa 1. O SSID padrão sob o modo de padrão de fábrica é CiscoSB-instalação. Conecte seu
dispositivo móvel ao Access point SSID e entre-o na chave pré-compartilhada, cisco123. Uma vez
que você é conectado ao Access point, lance um web browser e incorpore o IP address do WAP
ou do Domain Name se foi dado um. Um página da web com campos do início de uma sessão é
indicado. Incorpore o nome de usuário padrão e a senha: Cisco. Início de uma sessão do clique. 
O assistente de configuração do Access point é indicado.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5851


 
Etapa 2. O clique ao lado de continua com o assistente de configuração.
 



 
Etapa 3. No indicador do IP address configurar, o endereço IP dinâmico (DHCP) (recomendado) 
é configurado à revelia para receber um IP address de um servidor DHCP, ou de você pode clicar
a estática para configurar manualmente o IP address. Clique em Avançar para continuar.
 



 
Etapa 4. Para juntar-se a um conjunto existente, para incorporar o nome do grupo do conjunto e o
clique ao lado de continua. Uma página de sumário com a informação de cluster indicada.
Confirme os dados e o clique submete-se.
 
Para criar um conjunto novo, o clique cria, dá entrada com um nome de grânulos.
 
Neste exemplo, nós estaremos pressionando a faixa clara > para saltar a única instalação do
ponto.
 



 
Etapa 5. No dispositivo configurar – Ajuste a janela de senha, incorpore uma senha nova e
reenter a senha no campo de senha da confirmação. Então a imprensa ao lado de configura a 
rede Wireless.
 



 
Etapa 6. Selecione 1 de rádio (gigahertz 5) ou transmita por rádio 2 (2.4 gigahertz) para configurar
sua rede Wireless. Dê entrada com um nome de rede que serva como o SSID para a rede
Wireless do padrão. Incorpore então uma chave de segurança (WPA2 pessoal – o tipo da
Segurança AES é à revelia). Ultimamente, incorpore a identificação VLAN para o tráfego recebido
na rede Wireless. Recomenda-se àquele que você atribui uma identificação diferente VLAN do
que o valor padrão 1.
 
Se você quer aplicar a mesma configuração para transmitir por rádio 2, verifique a caixa de
verificação para aplicar a mesma configuração ou para comutá-la a uma outra aba de rádio e para
repetir esta etapa para configurar outra vez. A imprensa ao lado de continua.
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Etapa 7. Se você quer configurar o portal prisioneiro, clique sim >. Se não, clique a faixa clara > 
para ir à página de sumário. Neste exemplo, nós não estaremos configurando o portal prisioneiro.
 
Se você selecionou sim, siga as etapas abaixo:
 

Selecione 1 de rádio (gigahertz 5) ou rádio 2 (2.4 gigahertz)
Incorpora uma chave de segurança (o WPA2 pessoal – AES é o tipo da Segurança à revelia)
Especifique uma identificação VLAN para a rede de convidado. Recomenda-se que a
identificação da rede de convidado VLAN deve ser diferente da identificação do VLAN de
gerenciamento.
Opcionalmente, você pode especificar uma reorientação URL com um nome de domínio
totalmente qualificado (FQDN) para reorientar o URL especificado após a autenticação.
 



 
Etapa 8. Na janela de sumário, reveja os ajustes configurados. O clique de volta a reconfigura uns
ou vários ajustes. Se a configuração está correta, o clique submete-se > para salvar.
 



  
Conclusão
 
O dispositivo WAP é configurado com sucesso. Você deve ver os dois SSID que você apenas
configurou em sua lista de redes do Wi-fi em seu dispositivo móvel. Para configurar outros
recursos em seu WAP, você é exigido entrar outra vez.
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