Aumente o acoplamento do cliente configurando
o roxo em dispositivos WAP 571/571E
Introdução/objetivo
Até à data de 1.1.0.3 da versão de software os dispositivos Cisco WAP571/571E apoiam
agora portais prisioneiros externos. Este artigo fornece sentidos configurando a plataforma
roxa em Cisco WAP. (Link ao Web site roxo) onde apropriado este artigo ligará ao local do
roxo onde há a opção para uma compreensão mais profunda ou uma personalização.

Requisitos
●

●

WAP571/571E - Imagem de firmware 1.1.0.3 (link do firmware WAP571/E)
Endereços MAC dos dispositivos que você pretende se usar com roxo

Que é roxo?
Em suas próprias palavras, o roxo descreve-se como segue:
O “roxo dá aos negócios meios capturar e compreender seu mundo autônomo oferecendo uma
plataforma nuvem-baseada que se sente sobre sua infraestrutura existente de WiFi.” – Roxo
sobre nós página
O roxo atua como um serviço de autenticação que permita usuários da rede potencial a
capacidade para registrar em WiFi através das contas que já têm. Isto inclui os fiéis sociais
usuais dos media – Twitter, Facebook, Instagram, etc. – ou completando um breve
formulário. Os usuários acedem à rede, dados de troca sobre se. Underscoring este serviço
é a ideia que os dados guardam o valor de negócio. Se os dados são: perfil dos gostos, do
lugar do geo, ou dos outros demográficos - cada tipo de dados pode contribuir a uma
compreensão visada de seus clientes.

Que é o exemplo do uso? Ou “porque eu usam o roxo?”
Usuários de oferecimento acesso fácil ao Internet através de WiFi, concessão dos usuários
sua introspecção do negócio em quem são. Compreendendo mais sobre quem seu cliente
é, mais você é capaz de costurar-lhes sua Mensagem subsequente. Se não sabido como o
acoplamento, com o curation cuidadoso dos dados para fornecer introspecções, você puder
tomar etapas para contratar com seus clientes quando na loja ou depois que sairam. Este
não é simplesmente um exercício de marcagem com ferro quente; executar as ações
baseadas nas introspecções ganhadas pode aumentar suas vendas e satisfação do cliente.
Quando usada conjuntamente com uma estratégia de marketing, a saúde de seu negócio
pode considerar a melhoria dramática. Os dados Leveraging atuam como um catalizador
para este processo.

Que outro devo eu conhecer?
As redes com um a cinco pontos de acesso Wireless podem leverage gratuitamente o roxo.
Acima de cinco WAP, você deve optar na série do serviço de empreendimento. (Mais

informação na fixação do preço aqui)

Como é o roxo diferente do que Cisco oferece?
Os dispositivos Cisco têm a capacidade para oferecer inícios de uma sessão sociais dos
media, usando as credenciais do seu local favorito para aceder a sua rede Wireless.
Quando os dispositivos WAP recolherem o estado e as estatísticas dos usuários que
conectam, Cisco não oferece a capacidade para transformar estes dados na introspecção
acionável do negócio sem o legwork significativo. A distinção encontra-se nas estatísticas
contra a analítica, do projeto para a frente, analítica é parte de um encanamento. Usar este
“encanamento” permite-o de compreender como um cliente vai apenas da visita a um cliente
da repetição. Sem sentido, o encanamento é mais de um firehose.

Deixe-nos retroceder o este setup fora sua conta roxa
Etapa 1. Crie uma conta no roxo (link à página da criação de conta).

Nota: A localização geográfica é uma exigência usar o roxo.
Etapa 2. Após ter incorporado estes detalhes da inicial, o roxo guiá-lo-á através de um
assistente 3-part para ganhar um detalhe mais adicional sobre seu negócio. Ligue as
contas sociais dos media clicando os perfis associados com seu uso do negócio.

Nota: Você tem a opção para saltar esta etapa, mas nossa recomendação é inclui-lo mais
logo do que mais tarde.
Etapa 3. Agora você poderá configurar que os usuários sociais das páginas dos media
poderão gostar ou seguir. Selecione os perfis clicando os pinos de madeira.

Etapa 4. A última página do assistente mandá-lo-á registrar seu primeiro dispositivo WAP.
Comece clicando a caixa suspensa do tipo de roteador, enrolando para baixo a seção de
Cisco e selecionando AP (mobilidade expressa).

Nota: Após ter selecionado seu tipo de roteador, dois botões adicionais aparecerão, verão o
Online manual e transferirão o manual. Este documento, em dois formulários fornece etapas
adicionais que você precisará de executar nos dispositivos WAP.
Etapa 5. Nomeie agora o Access point, seja descritivo assim que você pode mais tarde
facilmente associar o dispositivo com um lugar, isto é especialmente importante para o
relatório da analítica.

Etapa 6. Incorpore o MAC address associado com o nome que você atribuiu na etapa
precedente.

Etapa 7. Em cima de seu primeiro início de uma sessão, uma alerta parece criar uma senha
nova. Incorpore e reenter a sua senha, a seguir clique o botão da senha da mudança.

Cercando o resto de seus dispositivos WAP
Agora que você criou sua conta, você precisará de adicionar o resto do hardware. O roxo
categoriza o hardware por locais de encontro ou por grupos, logicamente este faz o sentido
porque você quererá fornecer experiências diferentes e a Mensagem baseada no lugar um
usuário se está juntando à rede.
Etapa1. De seu clique da tela do painel o ícone do menu no canto da mão esquerda
superior.

Etapa 2. Com o menu aberto, Gerenciamento > lugar do clique.

Etapa 3. Os lugar paginam cargas com uma série das abas 5 que atuam como opções da
secundário-navegação. Optará o carregamento da página dos detalhes, clica a aba dos
locais de encontro e dos grupos.

Etapa 4. Clique agora o local de encontro que você criou em etapa 1 do processo da criação
de conta. Em nosso caso nós nomeamos o local de encontro SMB.

Etapa 5. Quando as cargas da página SMB, uma nova série de itens de menu da
secundário-navegação carregarem a falha detalhes da aba. Clique a aba do hardware.

Etapa 6. Clique agora o botão do hardware adicionar no lado direito da tela.

Passo 7. Você será alertado agora incorporar os detalhes de seu hardware. Comece
nomeando o dispositivo, nós nomearam nosso dispositivo “Recepção-WAP”.

Etapa 8. Clique seguinte a caixa suspensa para o tipo de hardware, rolo à seção de Cisco e
AP seleto (mobilidade expressa).

Etapa 9. Incorpore agora o MAC address do dispositivo que você está adicionando.

Como notável acima, mas repetido aqui para sublinhar sua importância. Após ter
selecionado seu tipo de roteador, dois botões adicionais aparecerão, verão o Online manual
e transferirão o manual. Este documento, em dois formulários fornece etapas adicionais
que você precisará de executar nos dispositivos WAP.

Retrocedendo seu respingo pagine o molde na engrenagem
Agora que sua conta é criada, você precisará de executar os seguintes marcos:
1. Crie e personalize sua página roxa do respingo
2. Crie sua viagem do acesso de usuário
3. Adicionar todos os dispositivos remanescente
A página do respingo atua como os usuários da “cara” verá enquanto começam a conectar
a seu WiFi a rede. Contido nesta página seja as opções para personalizar um acordo de
usuário para a junta ou os touchpoints adicionais do mercado que permitem um
acoplamento mais adicional.
Etapa1. Após o registro em sua conta, clique sobre o ícone do Hamburger do menu no
canto superior-esquerdo da mão.

Etapa 2. Quando o menu abre, clique páginas de Onboarding > de respingo.

Etapa 3. No canto direito superior, clique o botão novo do molde da criação.

Nota: O ícone i à direita de cria o molde novo está na maioria de páginas e pode ser clicado
para uma excursão das características na página que o ícone i é clicado.
Etapa 4. O roxo gerará um indicador modal que peça diversas entradas. Comece nomeando
seu molde, nós nomearam os nossos Cisco-respingo.

Nota: Utilize as Ferramenta-pontas no lado direito da tela para compreender com maiores
detalhes sua finalidade.
Etapa 5. Selecione em seguida o uso para seu molde, em nosso caso que nós o deixamos
no padrão autônomo, significando que o molde indicará antes da conexão.

Etapa 6. Selecione agora o espaço da posse, nós selecionaram o lugar.

Etapa 7. Continue a configuração do molde selecionando o proprietário do molde, neste
caso ele é SMB.

Etapa 8 Selecione então o tipo de molde, padrão ou de costume HTML. A seleção do
costume HTML é para os usuários avançados que conhecem exatamente o que está
procurando em um molde. Nós escolhemos o padrão.

Etapa 9. Envolva acima esta seção clicando no botão novo da criação.

Neste momento, o roxo abrirá uma tela do editor do molde. A página fornecer-lhe-á uma
excursão dos detalhes importantes, se esta não começa automaticamente clica o ícone i no
canto superior do assistente. Recorde salvar frequentemente ao editar sua página do
respingo.

Nota: A opção do formulário contém muitos tipos de dados que você pode pedir que o
usuário forneça.
Boa vinda para trás! Esta página contém uma riqueza das opções em personalizar o molde
a suas necessidades. Nós não reveremos cada um daqueles aqui que nós deixaremos
aquele ao roxo, mas somos abaixo alguns artigos importantes para considerar como você o
progresso.

Quatro pontas rápidas em criar uma página eficaz do respingo:
1. Considere com cuidado os índices de sua página do respingo; é sua oportunidade de
imprimir seus clientes com uma introdução coesiva a seu tipo em linha. Isto inclui
considerações como se você que executa uma promoção inclui aqueles detalhes para
fazer usuários cientes. As configurações padrão são rápidas, mas a personalização
pode ter mais potencial para o impacto.
2. Ao selecionar cores do molde, assegure ao cumprimento das cores o esquema de
cores de seus tipo e logotipo. Para obter mais informações sobre de colorimétrico, veja

este link.
3. Use os logotipos que têm um formato transparente png do fundo, ou os pontos de
bônus usando um logotipo escalável do gráfico de vetor (SVG). Para obter mais
informações sobre do formato de SVG, veja este link.
4. Utilize o costume URL ao adicionar os links a sua página do respingo. Por exemplo,
um link a seu Web site https://My-Super-Cool.com pode incluir parâmetros adicionais
como a fonte da referência, neste caso roxo consulta o usuário. Consequentemente,
quando você compila relatórios na atividade do Web site, você pode ter a visibilidade
em quantos usuários do Web site estão chegando dos povos portais roxos. Outras
avenidas incluem ofertas especiais para o usuário. Se você gostaria de obter
começado, personalizando uma URL você pode usar esta ferramenta de Google.
As pontas acima estão riscando somente a superfície de que ferramentas estão disponíveis
para construir uma estratégia de marketing. A complexidade e a eficácia desta estratégia
aumentam com o marketing técnico esclarecido de sua estratégia. Para um sentido mais
adicional sobre a criação de um molde da página do respingo, veja os vídeos na site de
suporte do roxo aqui.

Crafting sua viagem do acesso de usuário
Agora que você criou uma página do respingo, o roxo exige a criação de uma viagem do
acesso. Uma viagem do acesso, como seu nome implica define o auxiliar fatora seus
usuários encontrará durante seu processo da conexão. Além disso, há uma sala ampla para
a personalização e a consideração de seus usuários potenciais pode permitir uma
experiência melhor.
Etapa 1. Clique o ícone do menu no canto da mão esquerda superior.

Etapa 2. Quando o menu abre, clique a viagem de Onboarding > de acesso.

Etapa 3. O clique seguinte a caixa suspensa da escolha… e seleciona a página que do
respingo você criou previamente.

Etapa 4. Isto carregará uma estreia de sua página do respingo, contudo você não é exigido
editar de aqui. Para continuar, selecione termos feitos sob encomenda.

Etapa 5. (opcional) se você gostaria de redigir termos e condição feitos sob encomenda, faz
assim clicando o botão Toggle Button dos termos do costume da possibilidade

Etapa 6. (opcional) dá entrada com o nome, o hiperlink ou o texto do link para mostrar
usuários, o número de versão e os índices de seus termos e condição feitos sob
encomenda.

Melhor prática: Como parte da cópia, você escreve para estes termos feitos sob
encomenda, informa usuários que estarão trocando detalhes sobre se pelo acesso à
internet. O acordo informado permite que os usuários estejam cientes da troca do valor e
impede edições PR.
Passo 7. Se não, clique sobre a aba das opções.

Etapa 8. À revelia, algumas opções PRE-são selecionadas, consideram outra vez as
necessidades e a estratégia de seu negócio ao selecionar entre estas opções.

Nota: Utilize os tooltips identificados por meio da? para aprender mais detalhe sobre estas
opções.
Etapa 9. Quando a salvaguarda satisfeita do clique e publicar então.

Etapa 10. Depois que você clique publica, um indicador modal aparecerá perguntando onde
aplicar a página do respingo e a viagem do acesso. Clique o seleto uma caixa suspensa da
opção e selecione então um local de encontro.

Nota: Você tem a opção de aplicar a página do respingo e a viagem do acesso a uma parte
específica de hardware.
Etapa 11. Um campo adicional aparecerá pedindo que você selecione o lugar; nós
escolhemos o lugar SMB.

Etapa 12. Termine a instalação clicando o botão publish.

Configurando o ponto de acesso Wireless
Agora a “cara” de sua rede está pronta para seu close-up, nós setup o dispositivo WAP.
Etapa1. Após o registro em seu dispositivo, controle de acesso do clique > acesso do
convidado.

Etapa 2. Clique o ícone positivo.

Etapa 3. Nomeie a tabela do exemplo do acesso do convidado, nós nomearam os nossos
PurpleTest.

Etapa 4. Clique a caixa suspensa do protocolo e selecione HTTP.

Etapa 5. O clique seguinte a caixa suspensa do método de autenticação e seleciona o portal
prisioneiro externo.

Etapa 6. Agora nós editaremos os detalhes do portal prisioneiro externo, fazemos isto
clicando o ícone do olho, que desovará um indicador modal.

Passo 7. Alguns dos campos PRE-são povoados pelo dispositivo WAP segundo sua
configuração running. Contudo, você precisará de adicionar a URL de sua página do
respingo do roxo.
Nota: Há três regiões que prestam serviços de manutenção ao serviço roxo até à data de
publicar este artigo. Um é para os Americas, dois são Europa e a região 3 é para o pacíficoasiático.
Etapa 8. Para que os inícios de uma sessão sociais reorientem os pedidos de autenticação,
o WAP precisa sua orientação em que as URL a esperar. Incorpore as URL, separadas por

vírgulas. Mais em que URL abaixo.

Nota: A última URL alistada no campo murado do jardim não exige uma vírgula.
Local
social
dos
media

Jardim murado URL

LinkedIn

linkedin.com,
licdn.com

Twitter

twitter.com,
twimg.com

Facebook

facebook.com,
fbcdn.net,
akamaihd.net,
connect.facebook.net

Instagram

instagram.com

vkontakte

vk.me, vk.com

Weibo

weibo.com,
sina.com.cn

Etapa 10. (opcional) se você gostaria de manter dados detalhados da autenticação

RADIUS, verifica fora a caixa de seleção da possibilidade.

Etapa 11. Quando completo clique o botão Save Button no canto direito superior.

Arredondando para fora o processo anexando o roxo a seu WAP
Etapa 1. O Sem fio > as redes do clique > criam pontos de acesso virtual

Etapa 2. Clique o ícone positivo para criar um ponto de acesso virtual novo. Isto criará
versões lógicas de seu WAP.

Etapa 3. Clique a caixa suspensa do exemplo do acesso do convidado e o exemplo portal
prisioneiro externo seleto criados previamente.

Etapa 4. Termine a configuração para este VAP clicando o botão Save Button no canto
superior-direito da mão.

Repita estas etapas para o rádio gigahertz 5 também, comece clicando a aba 5GHz, e
repetindo etapas 1 – 3.

Conclusão
Neste momento, você é preparado para lançar-se a seu ambiente vivo. Leverage todo o
roxo de serviço público tem que oferecer visitando sua seção de suporte para mais
informação e orientação. Links abaixo:
●

●

●

Vídeo – Analítica
Vídeo – Acoplamento do cliente
Vídeo – Gerenciamento das relações com os clientes

Nota: Porque parte de um relançamento do serviço lá é um legado e uma beta iteração,
você e este guia têm estabelecido a versão beta.

