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Visão Geral
É no cadastro de naslist dentro do MK Solutions que ficará a listagem de IP's confiáveis ao Radius e somente esses IP's liberados neste cadastro
poderão solicitar autenticação ao mesmo. Ou seja, o cadastro de Naslist funcionará como um pré requisito para a autenticação via Radius. É ainda
através deste cadastro que é escolhido o método de desconexão das sessões bem como também preenchido os dados afim de exibir o gráfico online das
conexões.

Painel de Naslist
ACESSO: Configurações Técnico Técnico Naslist
Neste painel teremos a listagem das naslist cadastradas no sistema

Para cada naslist serão exibidas as seguintes informações na grade
Código gerado automaticamente pelo sistema após o cadastro
Descrição do equipamento, campo aberto para digitação
Fabricante do equipamento correspondente ao IP que esta sendo cadastrado
IP do NAS , IP que este equipamento esta solicitando autenticação ao radius
Secret tal informação cadastrada dentro do sistema deve ser exatamente a mesma que esta cadastrada dentro da configuração de radius do
equipamento
Porta Incoming - porta para desconexão dos clientes (padrão é 3799)
Met. Desconexão forma que o radius irá utilizar para enviar o comando de desconexão para o concentrador
Met. Gráfico forma que radius irá utilizar para geração do grafico online da conexão
Neste painel haverá formas de exportação das informações das grade, estão localizadas na parte inferior esquerda:

Exportar para excel

Exportar para PDF

Exportar CSV
Exportar PNG
Imprimir

Cadastro / Edição do Naslist
Para cadastrar uma Naslist clique no botão 'Adicionar Naslist'

Para realizar o cadastro do Naslist afim de autenticação, será necessário preencher os seguintes campos:
Fabricante não podendo ficar em branco ou como "indefinido", pois é através desta informação que o concentrador será identificado no ato da
autenticação. Serão disponibilizadas as segiuntes opções para escolha:
- Accel-PPP
- Asga
- Cisco
- Datacom
- Digistar
- Fiberhome
- Furukawa
- Huawei
- Intelbras
- Juniper
- Mikrotik Router OS
- Nokia
- Parks
- Phyhome
- Qtech
- Ubnt AirOS
- Zte
- ZYXEL
Descrição identificação do registro
Host de comunicação com o radius server (IP DO NAS sem constar barramento " / ")
Secret Senha de autenticação e autorização para a comunicação
Porta Incoming (conforme foi setado no concentrador, este serviço precisará estar habilitado pois serve para realização das desconexões)
Para configurar o método de desconexão, além de possuir os dados citados acima para autenticação, será necessário preencher o campo abaixo
realizando a escolha do método que melhor se encaixa para o provedor:

Método de desconexão dependerá do fabricante e da forma de autenticação:
- Padrão: autenticação via PPPoE em concentradores Mikrotik, Cisco e Juniper
- Username: cenários específicos para Juniper e Cisco
- Último IP: cenários específicos para Juniper e Cisco
- Username + ultimo IP: Autenticação IP bindings
- Username + sessão ID: autenticação em concentradores huawei
Os demais campos poderão ser conferidos em Gráfico Online das Conexões pois trata-se da configuração em Naslist afim de exibir o Gráfico Online das
conexões.

Qualquer campo poderá ser editado após o cadastro, para isso, será necessário utilizar a ferramenta

localizada no parte inferior direita.
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