
Guia de Instalação em Português

AP Management



  Português  
 1. Instalação
 2. Configuração

Table of Content

Requisitos Mínimos do Sistema
ŸWeb browser (Mozilla Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer 9 e superior). 
Ÿ2GB RAM 
Ÿ1G HDD (XAMPP)
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  1. Instalação

1. Clique duas vezes no arquivo de instalação do projeto principal de Gerenciamento de PA. Ap_mgmt_setup.prj.exe

2. Abra o Painel de controle do Xampp.

3. Ligue os servidores Apache/MySQL clicando no botão Iniciar à direita. 

4. Abra a porta padrão do Apache abrindo o navegador de Internet e indo até http://127.0.0.1:8008/ap_mgmt/

5. Digite no Nome de usuário e a Senha padrão:
 Nome de usuário: admin
 Senha: (em branco)
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  2. Configuração

1. Clique na guia “Descoberta de dispositivos” na parte superior.

2. Selecione os dispositivos que você deseja adicionar e digite o nome de usuário e senha padrão.
 Nome de usuário: admin
 Senha: admin

3. Pressione “Gerenciar” para gerenciar os pontos de acesso selecionados ou clique em “Gerenciar” à direita de cada ponto de acesso.

Nota: Para gerenciar TODOS os pontos de acesso, clique em “Gerenciar todos”.

4. Clique na guia “Configuração de lote” na parte superior da página. A partir daqui, você pode gerenciar seus pontos de acesso e 
  personalizar qualquer configuração necessária.

Para mais instruções sobre como gerenciar seus pontos de acesso usando o gerenciamento de PA, consulte o Guia do usuário.
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Technical Support
If you have any questions regarding the product 

installation, please contact our Technical Support.
 Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available
at www.trendnet.com/support

Russian Technical Support: 7 (495) 276-22-90
Телефон технической поддержки: 7 (495) 276-22-90
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