
Única configuração da instalação do ponto nos
Access point WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

A única instalação do ponto é usada para controlar o serviço Wireless através dos
dispositivos múltiplos. Está usada para criar um conjunto de dispositivos Wireless, uma vez
que o conjunto é criado então outros pontos de acesso Wireless pode se juntar ao conjunto.
Depois que o conjunto é todo o terminado os dispositivos compartilham de sua informação
tal como ajustes, QoS e parâmetros de rádio VAP para reduzir a interferência e maximizar a
largura de banda da rede. Somente uma única instalação do ponto pode ser criada para
cada interface de rádio no dispositivo.
 
Este artigo mostra como configurar o único ponto setup nos Access point WAP551 e
WAP561.
 
Nota: As seguintes regras devem ser seguido antes da configuração:
 

• Um conjunto pode ser criado somente entre o mesmo modelo de dispositivos WAP.
WAP551 e WAP561 não podem formar o conjunto um com o otro.
 
• Os dispositivos WAP devem estar na mesma rede com sub-redes diferentes e deve usar
o mesmo tipo de endereçamento de IP. O IPv6 e os dispositivos configurados IPv4 não
podem formar um conjunto.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• 1.0.4.2
  

Única instalação do ponto
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o único ponto Setup > Access
point. A página dos Access point abre:
 



 
Etapa 2. (opcional) para identificar o lugar do dispositivo, incorpora o local atual do AP ao
campo do lugar.
 

 
Etapa 3. Dê entrada com o nome do conjunto no campo de nome de grânulos.
 
Nota: O nome de grânulos deve ser original nos dispositivos que juntam-se ao conjunto e
igualmente deve ser original para cada única instalação do ponto.
 
Etapa 4. Clique o botão de rádio desejado do campo de aglomeração da versão IP. As
opções disponíveis são:
 

• IPv4 — O conjunto usa o endereço do IPv4.
 
• IPv6 — O conjunto usa o endereço do IPv6.
 

Etapa 5. O clique permite o único ponto de setup para permitir a única instalação do ponto.
 



 
A tabela indica os lugar, endereços MAC, e endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT dos Access point no conjunto.
 
Etapa 6. (opcional) para desabilitar a única instalação do ponto, instalação do ponto do
desabilitação do clique única.
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