
Estado alerta do email da vista nos Access point
WAP551 e WAP561 

Objetivo
 

O status operacional alerta do email fornece a informação sobre os alertas do email
enviados baseados nos mensagens do syslog gerados no Access point. Com esta
informação, você pode encontrar que quanto enviam por correio eletrónico foram enviados e
os quantos email não enviaram. Igualmente deixa-o saber quando o último email foi
enviado. Para configurar o alerta do email, refira a configuração do alerta do email do artigo
nos Access point WAP551 e WAP561. Este artigo explica como ver o estado alerta do email
em WAP551 e em WAP561.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• WAP551 
• WAP561
  

Versão de software
 

• 1.0.4.2
  

Estado alerta do email
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o estado e as estatísticas > o
estado alerta do email. A página do estado alerta do email abre:
 

 
A informação seguinte é indicada na página do estado alerta do email:
 

• Estado alerta do email — Este campo indica o status operacional do alerta do email.
 
• Número de email enviados — Este campo indica o número de email enviados até agora.
A escala é um inteiro não assinado de 32 bit. O padrão é 0.
 
• Número de email falhados — Este campo indica o número de falhas do email até agora.
A escala é um inteiro não assinado de 32 bit. O padrão é 0.



• Tempo desde que o último email enviou — Este campo indica o tempo desde que o
último email foi enviado. Este formato do padrão é horas da data do mês do dia: Minutos: 
Ano dos segundos. Se nenhum email foi enviado do WAP, o campo indica as palavras,
“não enviado”.
 

Etapa 2. (opcional) para atualizar as estatísticas para refletir o status atual, clique refresca.
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