
Permita um portal prisioneiro em sua rede de
Cisco Wireless 

Permitindo o portal prisioneiro em sua rede de Cisco Wireless
 

Em um ambiente de negócio cada vez mais móvel, colaborador, mais organizações estão
abrindo seus ambientes de rede para partilha controlada dos recursos com os parceiros de
negócios, os clientes, e os outros convidados. Os negócios estão procurando melhores
maneiras a:
 

• Forneça fixam o acesso ao Internet wireless aos clientes de visita 
• Acesso de Enable limited aos recursos de rede de empresa para parceiros de negócios 
• Forneça a autenticação e a Conectividade rápidas para os empregados que estão
usando lá dispositivos móvéis pessoais
 

Um ponto de acesso Wireless da empresa de pequeno porte de Cisco (AP), como o
WAP321 ou o WAP561, pode facilmente ser integrado na rede ligada com fio existente para
fornecer uma conectividade Wireless a velocidade e a Segurança que rivalizam uma
conexão ligada com fio típica.
 
A característica portal prisioneira de Cisco fornece uma maneira conveniente, segura, eficaz
na redução de custos de oferecer o acesso Wireless para clientes e outros visitantes ao
manter a Segurança de sua rede interna. Uma rede de convidado pode servir muitas
finalidades de negócio importantes, incluindo aerodinamizando o negócio com Parceiros e
fornecendo a satisfação do cliente aumentada e melhorar a produtividade do funcionário.
 
O portal prisioneiro pode fornecer a seguinte funcionalidade básica:
 

• Página de login personalizada do convidado com logotipos da empresa 
• Capacidade para criar múltiplas instâncias do portal prisioneiro 
• Opções da autenticação múltipla 
• Capacidade para atribuir direitos e papéis diferentes 
• Capacidade para atribuir a largura de banda (fluxo acima e fluxo abaixo)
  

Como Setup o portal prisioneiro?
 

O portal prisioneiro pode ser setup através do dispositivo GUI, porque jejua e o cliente da
instalação básica pode usar o assistente de configuração para permitir a característica, vê
por favor etapas abaixo:
  

Usando o assistente de configuração
 

Execute o assistente de configuração do painel principal do dispositivo GUI.
 



 
Siga as telas de wizard.
 

 
Permita o acesso do convidado (portal prisioneiro).
 



 
Dê a sua rede de convidado um nome, por exemplo “meu convidado da empresa”.
 

 



Selecione um tipo da Segurança.
 

 

 
Se você tem um página da web que específico você quer mostrar depois que os usuários



aceitam os termos de serviço da página de boas-vindas, datilografe dentro a URL e então
seguinte, esta URL pode ser seu Web site da empresa.
 

 



 
Selecione em seguida para ir à página seguinte.
 

 



Agora sua instalação portal prisioneira está completa, agora seu cliente pode conectar a sua
rede de convidado e obter a página de boas-vindas.
 
Para a instalação e a personalização avançadas do portal, entre por favor ao dispositivo
GUI, do menu portal prisioneiro.
 
Configuração seleta do exemplo, você observará que o assistente criou um nome de
instância chamado “wiz-cp-inst1” que você pode escolher este nome ou criar um novo nome
para sua configuração do exemplo e então o salvar.  Se você escolhe o “wiz-cp-inst1” a tela
tomá-lo-á à página de configuração do exemplo.
 

 
Você observará que o nome de instância portal prisioneiro automaticamente associado “wiz-
cp-inst1” do assistente de configuração ao convidado SSID você está criado durante o
assistente de configuração.
 
Se você criou o exemplo usando o GUI, agora você precisa de associar à rede de
convidado que você criou. 
Do menu dropdown selecione o nome de instância “convidado”, ou o exemplo que foi criado
pelo assistente “wiz-cp-inst1”.
 



 
Da configuração de portal da web seleta do menu para configurar sua página de boas-
vindas do convidado, escolha o nome de instância do menu de gota para baixo.
 
Selecione o método de autenticação para que o portal prisioneiro use-se para verificar
clientes:
 

• Convidado — O usuário não precisa de ser autenticado por um base de dados. 
• Local — O dispositivo WAP usa um base de dados local aos usuários autenticados. 
• RAIO — O dispositivo WAP usa um base de dados em um servidor de raio remoto para
autenticar usuários.
 



 
Se você escolhe o método de verificação “lugar” então você necessidade de criar usuários
locais.
 
Do menu escolha o Local.
 
Incorpore o parâmetro do uso (nome do usuário), escolha os parâmetros para o perfil de
usuário.
 

 
Personalização da página do portal da web, agora você tem a escolha para transferir
arquivos pela rede seus logotipo da empresa e gráficos que você pode transferir arquivos
pela rede até 3 Arquivos Gráficos, um para o fundo da página (padrão Cisco-bkg) em



segundo para o logotipo da empresa (padrão, Cisco-log) e em terceiro lugar para a tela de
login (padrão, log-chave).
 
** Note por favor o tamanho do arquivo para que esta necessidade do arquivo da arte finala
seja 5KB.
 

 

 
Agora você pode personalizar sua página do portal da web, como adiciona a política do uso
da aceitação, o título do indicador e o nome e assim por diante…
 
A página personalizada com método de verificação como o convidado, isto não significa
nenhuma necessidade de autenticar, o usuário precisará somente de aceitar os termos de



serviço e selecionar o botão connect, dando entrada com o nome de usuário é opcional.
 

 
A página personalizada com método de verificação como o Local isto significa a
necessidade de usuário de incorporar lá o nome de usuário e a senha para autenticar, e
então o usuário precisará de aceitar os termos de serviço e de selecionar o botão connect.
 

  
Portal prisioneiro em um ambiente do multiVLAN
 



Em alguns casos uma rede tem a necessidade de vlan múltiplos para fins diferentes,
prestando serviços de manutenção a grupos diferentes de usuários. Um exemplo comum é
uma rede separada para que os usuários convidado impeçam usuários não autorizados dos
recursos de acesso na rede corporativa. Às vezes há as redes Wireless múltiplas que
precisam de estar disponíveis aos usuários diferentes pela mesma razão. O WAP321 e o
WAP561 podem encontrar estas necessidades usando o portal prisioneiro, mas exigem um
bit da configuração adicional na rede. Esta seção irá sobre essa configuração.
  

Introdução – Configuração existente
 

Este documento supõe que uma configuração de rede é já no lugar.  Neste exemplo, há
duas redes, a rede principal e a rede de convidado.  A configuração a criar e os endereços
de DHCP do saque a cada rede têm sido configurados já.  O WAP321 tem sido configurado
já para transmitir um SSID diferente para cada rede.  A instalação atual olhará como esta:
 

 
Quando a configuração está completa, o roteamento de interVLAN estará permitido na rede
de modo que todos os clientes Wireless possam alcançar o portal prisioneiro, permitindo a
conectividade de rede.
  

Configuração
 

Primeiramente, permita o roteamento de interVLAN no roteador central, neste caso um
RV320. Para configurar isto vá ao gerenciamento de porta > à sociedade de VLAN para
permitir o roteamento de interVLAN. Verifique o VLAN1 e 25 na esquerda da página e do
clique editam. Na coluna do roteamento de interVLAN, clique sobre a caixa dropdown para
cada um e selecione-a permitido. Salve as configurações.
 



 
Agora todos os usuários devem poder alcançar o portal prisioneiro, mas podem igualmente
alcançar todos os recursos no VLAN principal ou no convidado VLAN.  Para restringir o
acesso, configurar uma regra do controle de acesso no RV320.  Vá às regras do Firewall >
do acesso a fim configurar esta limitação.
 

 
Na parte inferior da página, o clique adiciona.  Nós queremos adicionar um total de 2 regras
do acesso para nossa encenação.  Primeiramente, configurar a regra que nega o acesso da
sub-rede do convidado 192.168.25.x/24 à sub-rede interna 192.168.1.x/24, como indicado à
direita.
 



 
Clique a salvaguarda na parte inferior da página, a seguir clique-a para trás.  Adicionar
agora uma outra regra, esta vez ajustou a ação como “reserva” e o IP de destino como
“escolhe.”  Configurar a regra para permitir o acesso da sub-rede 192.168.25.x/24 a
192.168.1.5, que é configurada atualmente para ser o IP Estático WAP321.  Esta regra será
colocada antes da regra que da negação nós apenas criamos, permitindo o tráfego a
192.168.1.5 da rede de convidado e em nenhuma parte outro na rede principal.
 
Quando você é terminado a página das regras do acesso deve olhar como esta.
 



 
Para configurar o portal prisioneiro nesta instalação, siga simplesmente as etapas da
primeira seção para cada rede que você precisa de configurar o portal prisioneiro.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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