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Kom igång med din nya Cloud controller.
1.

Starta din webbläsare och anslut till https://dittföretag.unificloud.se (Ersätt ”dittföretag” med
det angivna i e-post meddelandet)

2.

Stega igenom guiden med dina önskade inställningar, allt går att ändra senare.

Kom igång med din nya Cloud controller.
3. Klicka på kugghjulet längst ner till vänster, gör samma inställningar som på bilden. Ändra till
dittföretag.unificloud.se (Ersätt ”dittföretag” med det angivna i e-post meddelandet)
Ställ in din egen SMTP server för att få information från Controllern via mail.
OBS! Denna funktion är viktig om du glömt ditt lösenord till Controllern, Unificloud kan ej hjälpa er om detta
skulle ske, eftersom vi ej kan logga in i er controller.

Kom igång med din nya Cloud controller.
4. Fler siter lägger du till på detta sätt, du kan naturligtvis döpa om den som heter Default till önskat namn. Siter kan
beskrivas som unika företag som ni driftar, eller subsiter på företag. Ni behöver inte konfigurera de stegen ni
gjorde innan med ”SMTP” och ”Controller Hostname”

Kom igång med att ”adopta” dina AP:s
1.

Packa upp och sätt din nya AP på nätet, endera internt eller ute hos kund.
Starta ”Unifi Discovery Tool” har du ej detta så kan du ladda ner det här
Discovery Tool för Chrome
eller
Discovery Tool för Java
Vänta tills AP dyker upp I discovery Tool

2.

Om AP inte är i “default” läge utan är hanterad av en annan controller, klicka på "reset",
specificera SSH username/password och klicka på "Apply“

3.

Klicka sedan på “Action eller Manage", ändra inform URL till
http://dittföretag.unificloud.se:8080/inform
(Ersätt ”dittföretag” med det angivna i e-post meddelandet)
Lämna SSH username/password till ubnt/ubnt och klicka “Execute” eller “apply”

Kom igång med att ”adopta” dina AP:s
4. Öppna webbläsaren och logga in på din “Cloud Controller” Under devices skall du se din AP som
"Pending Approval“
5. Klicka på “Adopt". Du ser att AP går till "Adopting" , Ignorera om det blir "Adoption Failed" eller
"Disconnected“
6. Utför [3] igen (Du behöver inte vänta på att [5] blir klar)

7. AP:n är nu managed av din controller

Notering: Har du flera siter så kommer AP att dyka upp under alla Siter, du väljer vilken Site den skall
”adoptas” på

Slutord
När vi skriver AP så innefattar det också övriga produkter i Ubiquitu Unifi-serie.
Det är riktigt snygga lösningar som omfattar AP, Switch, Gateways samt IP-telefoni.
Alla dessa integreras mot Cloud Controllern och övervakas centralt.
Har ni befintliga kontrollers ute hos respektive kund, migreras dessa till molnet utan problem. Ni
skapar upp siten med samma SSID:s som på den befintliga. Sen följer ni stegen från föregående
sida.

Vi erbjuder naturligtvis hjälp med att komma igång om ni stöter på problem.
Skicka ett mail till support@unificloud.se så hjälper vi er igång.

Besök gärna vår webbshop, garanterat lägre priser än tex.
Dustin
www.unifistore.se

Tack för visat intresse!

support@unificloud.se

