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Pontas para o único ponto Setup em um
WAP581 
Objetivo
 
Este artigo explica os benefícios e as ofertas derrubam para o único ponto Setup usando os
pontos de acesso Wireless WAP581.
  
Introdução
 
Instalação do ponto de Cisco a única é uma simples, a tecnologia de gerenciamento do multi-
dispositivo que permite que você distribua e controle um grupo dos Access point WAP581 como
se era um único Access point. Isto pode salvar o tempo e pode assegurar-se de que algumas das
configurações sem fio sejam consistentes através de todos os Access point no grupo.
 
A única instalação do ponto fornece um método centralizado para administrar e controlar Serviços
sem fio através dos dispositivos múltiplos. Uma vez que um conjunto wireless é criado, a única
instalação do ponto facilita o planeamento do canal através da rede Wireless, reduzindo
interferências de rádio e largura de banda crescente e desempenho.
 
A única instalação do ponto cria um conjunto dinâmico, configuração-ciente (grupo) de
dispositivos do ponto de acesso Wireless (WAP) na mesma sub-rede de uma rede. Um conjunto
apoia um grupo de até 16 dispositivos WAP581 configurados. Você deve somente ter os modelos
WAP581 no mesmo conjunto. A única instalação do ponto permite o Gerenciamento de mais de
um conjunto na mesma sub-rede ou na rede; contudo, são controlados como únicas entidades
independentes.
 
Nota importante: O ID de produto (PID) de cada WAP581 que você pretende incluir na única
instalação do ponto deve ser o mesmo. Os WAP comprados em regiões diferentes não podem ter
o mesmo PID. Por exemplo, um PID em um WAP581 comprado para o uso no Estados Unidos
tem um PID de WAP581-A- K9. Um WAP581 comprado em Canadá e em México tem um PID de
WAP581-B- K9. Mesmo que sejam ambos os modelos WAP581, não trabalharão junto.
 
Os PID junto com os detalhes apoiados da região podem ser encontrados na folha de dados para
os respectivos produtos. Clique aqui para o link da folha de dados de dispositivo WAP581.
  
Dispositivos aplicáveis
 

WAP581
  

Versão de software
 

1.0.1.3
  

Únicos benefícios da instalação do ponto
 

Configurar, controle, e fixe melhor a rede Wireless de um único ponto um pouco do que
configurando cada Access point individualmente; isto pode salvar a hora e o dinheiro para a
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instalação de rede e a manutenção.
Com uma interfase com base na Web do usuário gráfico (GUI) e o assistente de
configuração, configurar um único Access point e propagar alguma da configuração a todos
os Access point conectados mais são simplificadas e podem mesmo ser feitas remotamente.
Expanda o Wireless Local Area Network (WLAN) rapidamente e facilmente como suas
exigências da capacidade mudam e evoluem, reduzindo custos operacionais.
Nenhum hardware ou software adicional são exigidos controlar sua rede Wireless, reduzindo
o investimento de capital.
O planeamento do canal é controlado igualmente dentro de um conjunto, reduzindo
interferências de rádio e largura de banda crescente e cobertura para o desempenho da rede
ótimo.
  

Pontas para configurar a única instalação do ponto
 

Um conjunto pode ser criado somente entre o mesmo PID de dois ou mais WAP, cada qual
tem a única instalação do ponto permitida e provê o mesmo único nome da instalação do
ponto.
 

Nota: Um conjunto apoia um grupo de até 16 dispositivos WAP581 configurados somente.
 

O nome de grânulos deve ser original para cada único ponto Setup que você configura na
rede. O nome de grânulos não é enviado a outros WAP que pertencem a um conjunto. Você
deve configurar o mesmo nome em cada dispositivo que é um membro do conjunto.
A única instalação do ponto trabalha somente com WAP que estão usando o mesmo tipo de
endereçamento de IP. Os dispositivos não se aglomerarão se a versão IP (IPv4 ou IPv6) não
é a mesma.
Você não pode permitir o único ponto de setup se Wireless Distribution System (WDS) é
permitido. Com WDS, os dispositivos múltiplos WAP podem comunicar-se um com o outro
sem fio.
Estabelecer os dispositivos WAP que serão aglomerados na mesma sub-rede IP e para
verificar que são interconectados e acessíveis através da rede de LAN comutada. Você
pode verificar a Conectividade sibilando os dispositivos WAP e alcançando o GUI dos
dispositivos WAP da rede de área local (LAN).
 

Nota: Recomenda-se fortemente executar a versão do firmware mais recente em todos os
dispositivos aglomerados WAP. Para o auxílio com melhoramento do firmware em um WAP,
clique aqui.
  
Conclusão
 
Agora que você tem algumas diretrizes claras, você está preparado para configurar o único ponto
Setup no WAP581. Clique aqui para instruções.
 
Para ver a única seção de instalação do ponto do Guia de Administração WAP581, clique aqui.
 
Você pode controlar os dispositivos WAP e promover o firmware usando o Network Management
Software de FindIT. Clique aqui para aprender mais sobre a gerente de rede de Cisco FindIT.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-100-series-wireless-access-points/smb5193-upgrade-firmware-on-wireless-access-point.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/wireless/cisco-small-business-500-series-wireless-access-points/smb5727-configure-the-single-point-setup-on-the-wap581.html?dtid=osscdc000283
/content/en/us/td/docs/wireless/access_point/csbap/wap581/Admin/b_WAP581_Admin_Guide_New/b_WAP581_Admin_Guide_chapter_0101.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/cloud-systems-management/findit-network-manager/model.html


Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco


	Pontas para o único ponto Setup em um WAP581
	Objetivo
	Introdução
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Únicos benefícios da instalação do ponto
	Pontas para configurar a única instalação do ponto
	Conclusão
	Veja um vídeo relativo a este artigo…


