
Configuração alerta do email nos Access point
WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

Os eventos do sistema são atividades no sistema que pode exigir a atenção e as ações
necessárias ser ordem recolhida para executar lisamente o sistema e para impedir falhas.
Estes eventos são gravados como logs. Para notificar pessoais responsáveis de modo que
possam tomar a ação necessária quando um evento ocorre, os logs podem ser-lhes
enviados através dos alertas do email. Este original explica a configuração de tais alertas do
email nos Access point WAP551 e WAP561.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• 1.0.4.2
  

Configuração do alerta do email
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso, e escolha o alerta da
administração > do email. A página do alerta do email abre:
 



  
Configuração global
 

 
Etapa 1. A verificação permite no campo do modo administrativo de permitir globalmente a
característica do alerta do email.
 
Etapa 2. Incorpore um endereço email ao campo do endereço email. Este endereço é
indicado como o remetente do alerta do email. O padrão é nulo.
 
Etapa 3. No campo da duração do log, incorpore o intervalo de tempo (nos minutos) em que
os alertas do email devem ser enviada ao endereço email configurado. O padrão é 30
minutos.
 



 
Etapa 4. Da lista de drop-down programada da severidade da mensagem, escolha o nível
de severidade da mensagem desejado. Os mensagens de Email com logs são enviados
para todos os eventos com um nível de segurança igual ou mais alto ao nível escolhido.
 

• Emergência — Este tipo de mensagem está enviado ao usuário quando o dispositivo
está em uma situação crítica e a atenção imediata está exigida.
 
• Alerta — Este tipo de mensagem está enviado ao usuário quando toda a ação ocorre que
for diferente da configuração normal.
 
• Crítico — Este tipo de mensagem está enviado ao usuário quando há uma situação onde
uma porta esteja para baixo ou o usuário não possa alcançar a rede. A ação imediata é
exigida.
 
• Erro — Este tipo de mensagem está enviado ao usuário quando há um erro de
configuração.
 
• Aviso — Este tipo de mensagem está enviado ao usuário quando um usuário tenta
alcançar as áreas ilimitadas.
 
• Observação — Este tipo de mensagem está enviado ao usuário quando há umas
mudanças de baixa prioridade na rede.
 
• Informação — Este tipo de mensagem é enviado ao usuário para descrever como a rede
se está comportando.
 
• Debugar — Este tipo de mensagem é enviado ao usuário com os logs do tráfego de rede.
 
• Nenhum — Nenhuma mensagem da severidade é enviada.
 



 
Etapa 5. Da lista de drop-down da severidade do mensagem urgente, escolha o tipo
apropriado de tipo de mensagem urgente. Os mensagens de registro deste nível de
seriedade ou são enviados mais altamente ao endereço email configurado imediatamente.
As escolhas são as mesmas que em etapa 4. O padrão está alerta.
 
Etapa 6. Continue à configuração seguinte ou enrole para baixo a parte inferior da página e
clique a salvaguarda para salvar a configuração atual.
  

Configuração do mail server
 

 
Etapa 1. Incorpore o nome de host ou o IP address válido do mail server ao



endereço/campo de nome do server IPv4.
 

 
Etapa 2. Do campo da criptografia de dados, escolha o modo de segurança do email
enviado. As opções são protocolo TLS (Transport Layer Security) ou o protocolo aberto do
padrão. TLSv1 (versão 1 do Transport Layer Security) é um protocolo criptograficamente
que forneça a Segurança e a integridade de dados. Se você escolhe a etapa 10 da faixa
clara do protocolo aberto desde que os campos do nome de usuário e senha estão
desabilitados se o protocolo aberto é escolhido.
 

 
Etapa 3. Inscreva o número de porta do mail server no campo de porta. O padrão é 465.
 

 
Etapa 4. Se o modo de segurança escolhido em etapa 8 é TLSv1 a seguir incorporam o
nome de usuário e senha para a autenticação aos campos do nome de usuário e senha.
 
Etapa 5. Continue à configuração seguinte ou enrole para baixo a parte inferior da página e
clique a salvaguarda para salvar a configuração atual.
  

Configuração da mensagem
 



 
Etapa 1. Incorpore até três endereços email válidos ao ao endereço email 1, os campos o
2,3 a que os mensagens de alerta do email deve ser enviada.
 
Etapa 2. No campo de assunto do email entre em uma corda que deva aparecer como o
assunto do email.
 
Etapa 3. Clique o correio do teste para validar as credenciais configuradas do mail server.
Isto manda um email aos endereços email configurados para verificar se a configuração
trabalhe.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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