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Configurar o único ponto Setup em um WAP571
ou em um WAP571E 
Objetivo
 
A única instalação do ponto (SP) é uma simples, a tecnologia de gerenciamento do multi-
dispositivo que permite que você distribua e controle um grupo de Access point que apoiam a
característica. Esta instalação oferece a conveniência de configurar Access point aglomerados de
um único ponto em vez de configurar-los individualmente. Igualmente permite que você controle
os Access point localmente ou remotamente. 
 
Este artigo guiá-lo-á em como configurar o único ponto Setup em seu Access point.
  
Dispositivos aplicáveis
 

WAP500 Series — WAP571, WAP571E
  

Versão de software
 

1.0.0.15 — WAP571, WAP571E
  

Configurar a única instalação do ponto
 
Antes de configurar a única instalação do ponto
 

 
Planeie seu único conjunto da instalação do ponto. Assegure-se de que os Access point a ser
aglomerados estejam compatíveis um com o otro. Por exemplo, WAP551 pode somente ser
configurado com um outro WAP551 ou WAP561. O WAP571E pode somente aglomerar-se
com um outro WAP571E.
 
 
Assegure-se de que os Access point a ser aglomerados tenham o firmware mais recente.
 
 
Estabelecer os Access point que serão aglomerados na mesma sub-rede IP.
 
 
Verifique que os Access point são interconectados e acessíveis através da rede.
 
 
Assegure-se de que a única instalação do ponto esteja permitida nos Access point.
 
 
Verifique que os Access point têm o mesmo único nome da instalação do ponto.
 
  

Configurar a única instalação do ponto
 
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do Access point que precisa de ser



configurado. 
 
Etapa 2. Único ponto do clique Setup > Access point.
 

Nota: A única instalação do ponto é desabilitada no WAP à revelia. Você pode somente editar os
únicos ajustes da instalação do ponto quando a característica é desabilitada.

Etapa 3. (opcional) especifica o lugar do Access point no campo do lugar.



Nota: Os ícones no lado direito da página indicam se a única instalação do ponto está permitida e,
se é, o número de WAP que são juntados atualmente no conjunto.

Etapa 4. Dê entrada com o nome de grânulos no campo de nome de grânulos.



Etapa 5. Escolha a versão IP clicando a opção apropriada sob a versão IP de aglomeração.



Etapa 6. O clique permite o único ponto de setup.

O WAP começa a procurar por outros WAP na sub-rede que são configurados com o mesmos
nome de grânulos e versão IP. Ao procurar por outros membros de grânulos, o estado indica que
a configuração está sendo aplicada.

Etapa 7. Refresque a página até que você ver a configuração nova. A página dos Access point
mostra agora uma tabela que indica os lugar, endereços MAC, e IP address dos Access point
detectados atualmente no conjunto.

Etapa 8. Especifique o endereço do gerenciamento de grânulos. Você pode alcançar este
endereço para configurar os dispositivos no conjunto.

Etapa 9. Salvaguarda do clique.

Etapa 10. Repita etapas 1-6 no WAP adicional a que você quer se juntar à única instalação do
ponto. Se seus WAP adicionais são configurados com os mesmos ajustes do conjunto, o WAP
junta-se ao conjunto e a informação no membro novo aparecerá na tabela. Certifique-se de você
refrescar a página dos Access point quando você é terminado para ver a configuração a mais
atualizado. Alternativamente, você pode executar o assistente de configuração nos WAP
adicionais.

Nota: Todos os WAP em um único conjunto da instalação do ponto compartilharão agora das
mesmas configurações de dispositivo. As mudanças aos ajustes do dispositivo em todo o WAP no
conjunto serão propagadas aos membros.

Etapa 11. (opcional) se você já não quer seu WAP compartilhar de configurações com os outros



dispositivos no conjunto, remove-o simplesmente do conjunto clicando instalação do ponto da
inutilização a única.

Você deve agora com sucesso ter configurado o único ponto Setup em seu ponto de acesso
Wireless.
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