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Controle contas de usuário no Access point
WAP125 ou WAP581 

Objetivo
 

Uma conta de usuário em um ponto de acesso Wireless (WAP) é criada para que as
pessoas autorizadas tenham o acesso ao dispositivo e controlem-no. À revelia, há uma
conta de usuário PRE-configurada do Gerenciamento no WAP e tem os únicos privilégios
de leitura/gravação, quando até quatro contas de usuário adicionais puderem ser
adicionadas e tido o acesso do read only à utilidade com suporte na internet.
 
Por que nós precisamos de configurar contas de usuário no WAP?
 
Configurar contas de usuário no WAP é necessário a fim ter a autoridade para alcançar o
dispositivo e para controlá-lo corretamente. A utilidade com suporte na internet no WAP
contém todos os ajustes e configuração do dispositivo assim que recomenda-se ajustar
limitações e restrição apropriadas a quem quer que pessoa na rede que tem o acesso a ele.
 
Este artigo explica como editar, criar, e suprimir de contas de usuário no Access point
WAP125 ou WAP581.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WAP125
WAP581
  

Versão de software
 

1.0.0.5 — WAP125
1.0.0.4 — WAP581
  

Controle contas de usuário
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com suporte na internet do Access point
incorporando seu nome de usuário e senha aos campos fornecidos e clica então o início de
uma sessão.
 



 
Nota: O nome de usuário/senha padrão é Cisco/Cisco.
 
Etapa 2. Escolha a configuração de sistema > as contas de usuário.
 

 
A tabela da conta de usuário mostrará as contas de usuário configuradas (se há algum) e a
conta de usuário do Gerenciamento do padrão que tem o acesso de leitura/gravação.
 



 
Nota: Neste exemplo, a tabela mostra não outras contas de usuário existentes à exceção da
conta de usuário do Gerenciamento do padrão. O nome de usuário padrão para esta conta
é Cisco.
  

Edite a conta de usuário
 

Etapa 1. Verifique a caixa ao lado do nome de usuário da conta que você quer editar sobre
e clicar então o ícone da edição na parcela esquerda superior da tabela.
 

 
Nota: Neste exemplo, a conta de usuário do Gerenciamento do padrão Cisco nomeado é
escolhida. A área do nível de usuário mostra que esta conta tem o acesso de
leitura/gravação.
 
Mudança (opcional) de etapa 2. o nome de usuário a seu nome preferido.
 

 
Nota: Neste exemplo, o nome padrão Cisco é mudado ao superusuário.
 
Etapa 3. Incorpore uma senha nova para esta conta e confirme-a então nos campos
fornecidos.
 

 
Nota: O medidor da força da senha indica a força da senha que você incorporou.
 



Etapa 4. Clique o botão.
 
Você deve agora com sucesso ter editado uma conta de usuário.
  

Adicionar uma conta de usuário
 

Etapa 1. Clique sobre o ícone positivo na parcela esquerda superior da tabela.
 

 
Nota: Uma fileira vazia apareceria na tabela.
 
Etapa 2. No campo de nome de usuário, dê entrada com um nome para a conta de novo
usuário que você quer adicionar.
 

 
Nota: Neste exemplo, User1 é usado. A área do nível de usuário mostra automaticamente
que esta conta adicional tem um acesso do read only. Isto significa que este usuário pode
somente alcançar a utilidade com suporte na internet e ver os ajustes de configuração mas
não pode fazer nenhumas mudanças a ele.
 
Etapa 3. Incorpore uma senha para esta conta e confirme-a então nos campos fornecidos.
Esta será a senha usada para alcançar a utilidade com suporte na internet ao usar esta
conta.
 

 
Nota: O medidor da força da senha indica a força da senha que você incorporou.
 

Etapa 4. Clique o botão.
 
Etapa 5. (opcional) repete etapas 1 4 para cada conta de usuário que você quer adicionar.
Você pode adicionar acima a quatro contas de usuário no WAP.
 
Você deve agora com sucesso ter adicionado uma conta de usuário.
  

Suprima de uma conta de usuário



Etapa 1. Verifique a caixa ao lado do nome de usuário da conta de que você quer suprimir.
 

 
Etapa 2. Clique sobre o ícone do escaninho de lixo na parcela esquerda superior da tabela.
Isto suprimirá automaticamente da conta de usuário.
 

 
Nota: A conta de usuário já não estará na lista.
 
Você deve agora com sucesso ter suprimido de uma conta de usuário.
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