
Controle contas de usuário no WAP551 e no
WAP561 

Objetivo
 

Para alcançar a interface gráfica de usuário (GUI) do WAP, você precisa de ter uma conta
de usuário. Somente uma conta de usuário do Gerenciamento pode ter privilégios de
leitura/gravação, quando até quatro contas de usuário adicionais puderem ter o acesso do
read only ao GUI. Este artigo explica como criar, editar, e suprimir de contas de usuário no
WAP551 e no WAP561.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• 1.0.4.2
  

Controle contas de usuário
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > contas de
usuário. A página das contas de usuário abre:
 

  
Crie a conta de usuário
 



 
Etapa 1. O clique adiciona para criar uma conta de novo usuário. Este usuário tem o acesso
do read only. Para mudar a conta de usuário com acesso de leitura/gravação, refira a seção
da conta de usuário da edição.
 

 
Nota: As contas de novo usuário estão vazias. Para editar a conta de usuário recém-criado,
termine a seção da conta de usuário da edição.
  

Edite a conta de usuário
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação da conta de usuário que você gostaria de editar.
 
Etapa 2. O clique edita para mudar o nome e a senha de contas de usuário.
 



 
Etapa 3. Dê entrada com um nome de usuário no campo de nome de usuário, ou mude o
nome existente.
 
Etapa 4. Incorpore uma senha nova ao campo de senha novo.
 
Nota: A força da senha que nova você incorpora é mostrada no campo do medidor da força
da senha.
 
Etapa 5. Confirme a senha nova no campo de senha novo da confirmação. Esta precisa de
ser a mesma senha que você incorporou a etapa 4.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar permanentemente suas mudanças.
  

Conta de usuário da supressão
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação da conta de usuário que você gostaria de suprimir.
 
Nota: Você não pode suprimir da conta de usuário da administração.
 
Etapa 2. Supressão do clique para suprimir das contas de usuário.
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