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1 CLOUD DIRECTOR – WISCLOUD ĮRENGINIŲ SURADIMAS TINKLE 

Šią ir kitas WIS programas galima rasti http://www.wisnetworks.com tinklapyje. „Cloud Director“ galima atsisiųsti 

čią: http://rd.wisnt.com/version/fw/cloud_director-setup-32bit_v3.11.46.exe 

Instaliavus ir paleidus programą ir nuspaudus „Scan“, ji suras visus WIS Cloud įrenginius prijungtus vietiniame tinkle: 

 

Jei nepasisekė nieko rasti, tai pasirinkite „Advanced“ ir nurodykite potinklį, tai bus atliekamas detalesnis skenavimas, 

bet tai gali užtrukti kelias minutes): 

 

Jei tinkle veikia DHCP serveris, tai labai tikėtina, kad IP adresas bus suteiktas automatiškai, remiantis jūsų tinklo 

nustatymais. Jei tinkle nėra jokių maršrutizatorių ar kitų DHCP serverių, tai IP adresas bus gamyklinis 192.168.188.2.  

http://www.wisnetworks.com/


2 PRISIJUNGIMAS PRIE WIS ĮRENGINIO 

Naršyklėje suveskite įrenginio IP adresą ir prievadą (port-ą) 8888. Jei tinkle nėra DHCP serverio, tai IP adresas bus 

http://192.168.188.2:8888, o jei DHCP suteikė IP adresą, tai bus jūsų potinklio IP adresas: 

 

Gamyklinis vartotojo vardas bus admin, slaptažodis – admin. Pirmą kartą prisijungiant, pasirinkite regioną. Spauskite 

„Login“. 

Prisijungus atsivers įrenginio būsenos informacija: 

 

  



3 ĮRENGINIO KONFIGŪRAVIMAS 

3.1 SLAPTAŽODŽIO KEITIMAS 
Atsiverčiame SYSTEM lapą, kairėje meniu pasirenkame „Management“: 

 

Įrašius naują slaptažodį, nuspauskite „Save & Apply“. 

3.2 DARBO REŽIMO NUSTATYMAS 
Gamykliškai įrenginys yra nustatytas veikti kartu su Cloud kontroleriu. Ir WIRELESS lape bevielių šablonų negalima 

sukurti: 

 

  



Jei norite jį naudoti tiesiog kaip prieigos tašką, jums reikia perjungti jo darbo režimą. Atsiverčiame SYSTEM lapą ir 

kairėje meniu pasirenkame „System“. Tada pakeičiame „AP Mode“ į „FatAP“: 

 

Žemiau spaudžiame „Save & Apply“, kad nustatymai būtų išsaugoti. 

3.3 PRIEIGOS TAŠKO TINKLO ADRESO NUSTATYMAI 
Atsiverčiame „NETWORK“ lapą ir pasirenkame „Interfaces“ ir spaudžiame „LAN“: 

 

Paprastai yra nustatyta DHCP, jei nesate profesionalas galite palikti automatinį IP nustatymą ir praleisti šį punktą.  

  



Bet jei yra poreikis galima jį pasikeisti į statinį. PVZ.: mes pakeisime jį į 192.168.20.20. Keičiame „Protocol“ į „Static 

address“ ir spaudžiame „Switch protocol“: 

 

Įrašome IP adresą, „Netmask“ ir „Gateway“: 

 

Žemiau spaudžiame „Save & Apply“, kad nustatymai būtų išsaugoti.  

Kai nustatymai bus išsaugoti, reikės iš naujo prisijungti prie įrenginio su naujuoju IP adresu. Mūsų atveju reikia 

naršyklėje suvesti http://192.168.20.20:8888  

  

http://192.168.20.20:8888/


3.4 PRIEIGOS TAŠKO NUSTATYMAS 
Atsiverčiame „WIRELESS“ lapą, „Wireless Service“ meniu punkte bus matomi bevieliai šablonai, kurių nebus, jei 

atsivertėte pirmą kartą: 

 

3.5 PRIEIGOS TAŠKO SUKŪRIMAS 2.4 GHZ 
Spaudžiame pirmąjį mygtuką „Add New Template“ ir atsivers bevielio nustatymai: 

 

Įvedame bevielio pavadinimą (SSID), pasirenkame kodavimą (saugesnis WPA2-PSK) ir šifrą (saugesnis AES). Būtinai 

įrašome bevielio slaptažodį „Key“ (8 simboliai mažiausiai, kuo ilgesnis kodas, tuo saugiau): 



 

Žemiau spaudžiame „Save & Apply“, kad nustatymai būtų išsaugoti.  

3.6 PRIEIGOS TAŠKO SUKŪRIMAS 5 GHZ 
Spaudžiame antrajį mygtuką „Add New Template“ ir atsivers bevielio nustatymai: 

 

Įvedame bevielio pavadinimą (SSID), pasirenkame kodavimą (saugesnis WPA2-PSK) ir šifrą (saugesnis AES). Būtinai 

įrašome bevielio slaptažodį „Key“ (8 simboliai mažiausiai, kuo ilgesnis kodas, tuo saugiau): 



 

Žemiau spaudžiame „Save & Apply“, kad nustatymai būtų išsaugoti.  

4 PRIEIGOS TAŠKO BŪSENA 

Kai bus atlikta visa konfigūracija STATUS lape bus matoma visa informacija: 

 


