Grandstream har lavet en Cloud controller som gør det muligt at overvåge og programmere enheder som
er tilmeldt. Det er muligt at lave lige så mange sites som man vil, og man kan i skrivende stund administrere
GWN7600, GWN7600LR og GWN7610. Det er muligt at overføre et helt site til cloudløsningen eller
enkeltstående enheder.
Min. Krav til software version på enhederne:




GWN7600 Minimum Firmware Version:1.0.6.37
GWN7600LR Minimum Firmware Version: 1.0.6.37
GWN7610 Minimum Firmware Version: 1.0.6.40

Start med at oprette en ny bruger på https://www.gwn.cloud/register

Tilføj enhed til cloud manuelt
1. Find labelen på undersiden af enheden

2. Log ind på https://www.gwn.cloud/ og vælg det site som du vil tilføje enheden til.
3. Vælg menuen Access Points->Configuration tryk på Add

4. Angiv
a. Name – Navnet på enheden
b. MAC – Mac adressen
c. Password: WIFI Password
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5. Tryk på ADD

6. Enheden resettes nu og overføres til cloudløsningen.
Bemærk:




Når en enhed er lagt i cloudløsningen, kan man ikke længer logge ind i enheden via webinterfacet.
Efter reset vil enheden automatisk blive lagt i cloudløsningen igen.
Der går ca. 5 min inden enheden er klar til brug, efter den er overført til cloudløsningen.

Overfør en enhed via web interface på enheden, eller tilføj en
enhed til et bestående site.

1. Åben en webbrowser og login på siden https://www.gwn.cloud/. Hvis enheden skal tilføjes på et
nyt site, skal sitet oprettes først.
2. Log in i webinterfacet på enheden der skal overføres til cloudløsningen
3. Tryk på Transfere AP
4. Der vises nu en oversigt over de enheder der flyttes, tryk på Transfer

5. Nu åbnet GWN cloud i din webbrovser
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6. Her vælges det site den skal tilføjes, under Network, tryk på save

7. Tryk på OK for genstartet enheden og overføre den til Cloudløsningen
Bemærk:




Når en enhed er lagt i cloudløsningen, kan man ikke længer logge ind i enheden via webinterfacet.
Efter reset vil enheden automatisk blive lagt i cloudløsningen igen.
Der går ca. 5 min inden enheden er klar til brug, efter den er overført til cloudløsningen.

Overfør flere enhed og opsætning via web interface.

1.
2.
3.
4.

Åben en webbrowser og login på siden https://www.gwn.cloud/.
Log in i webinterfacet på master enheden der skal overføres til cloudløsningen
Tryk på Transfere network group
Der vises nu en oversigt over de enheder der flyttes, tryk på Transfer

5. Nu åbnet GWN cloud i din webbrovser
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6. Det nye site skal nu oprettes angiv følgende

a.
b.
c.
d.

Network Name – Site navn
Contry/Region – Land installationen befinder sig i
Time Zone – Tidssone
Tilføj en ekstra konto
Her er det muligt at give en kunde adgang til at administrere deres enheder
7. Tryk på Save for genstartet enheden og overføre den til Cloudløsningen
Bemærk:




Når en enhed er lagt i cloudløsningen, kan man ikke længer logge ind i enheden via webinterfacet.
Efter en reset vil enheden automatisk blive lagt i cloudløsningen igen.
Der går ca. 5 min inden enheden er klar til brug, efter den er overført til cloudløsningen.

I dokumentet http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/GWN_Cloud_User_Guide.pdf er
vejledningen til cloudløsningen. I denne beskrives også hvordan man bruger appen til telefon til at overføre
enheder.
Vejledning til Androide telefoner:
http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/gwn.cloud_android_app_guide.pdf

Vejledning til IOS telefoner:
http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/gwn.cloud_ios_app_guide.pdf
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