
Configuração de alvos SNMP em AP541N 
Objetivo
 

O SNMP é usado geralmente para controlar remotamente dispositivos de rede. Os alvos
SNMP são usados para enviar mensagens de armadilha do agente ao SNMP Manager.
Cada alvo consiste em um endereço IP de destino, na porta UDP, e no nome de usuário
SNMP.
 
O objetivo deste documento é explicar como estabelecer alvos SNMP em um Access point
AP541N.
  

Dispositivo aplicável
 

• Access point AP541N.
  

Versão de software
 

• AP541N-K9-2.0(4)
  

Configuração de alvos SNMP
 

NOTA: Os alvos podem ser configurados somente depois adicionar usuários SNMP. Para
saber adicionar usuários no SNMP, refira a configuração dos usuários do Simple Network
Management Protocol (SNMP) do artigo no Access point AP541N.
 
Etapa 1. Entre à utilidade de configuração do ponto de acesso e escolha SNMP > alvos. A
página dos alvos SNMP publica-se. 
 

 
Etapa 2. Entre no endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT e no número de
porta UDP dos alvos SNMP, selecione o usuário e clique-o então adicionam.
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• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Incorpore o endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT do SNMP Manager remoto para receber o alvo.
 
• Porta — Entre na porta UDP para usar-se para enviar alvos SNMP. À revelia, o número
de porta é 161.
 
• Usuários — Escolha o usuário da lista de drop-down que foi criada em usuários SNMP.
Somente os usuários especificados no campo podem enviar o pedido ao SNMP Manager.
 

NOTA:  Sempre que o botão Add é clicado, toda a informação sobre o usuário é recolhida e
mostrada sob os alvos SNMPv3.
 
Etapa 3. (opcional) para suprimir de alguns dos alvos, para selecionar o alvo e o clique 
removem.
 
Etapa 4. O clique aplica-se para salvar as mudanças.
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