
‐ Một hoặc nhiều Access Point của Open-Mesh. 

‐ Một máy tính có kết nối Internet. 
‐ Một đường truyền Internet với Modem có sẵn. 

‐ Cắm port trên AP của Open-Mesh vào port LAN trên Modem Internet để thiết bị có thể ra 
Internet được.

Open-Mesh là thiết bị Wi-Fi Access Point được quản lý, cấu hình và giám sát thông qua Cloud Server - 
quản lý đám mây (Server có thể được truy cập từ bất kỳ nơi nào có Internet). Từ đây người quản trị có 
thể tạo một tài khoản dùng để quản lý các thiết bị của Open-Mesh.         

Các bước chuẩn bị : 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
Open-Mesh CloudTrax
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Bước 1: Tạo tài khoản để quản lý và giám sát thiết bị. 
Truy cập vào trang web: https://cloudtrax.com để tạo một tài khoản. Chọn “Create Account” và 
điền đầy đủ thông tin. Ngay sau đó bạn sẽ nhận một email yêu cầu xác nhận tài khoản vừa tạo. Click 
"Verify Account" để xác nhận tài khoản Login đăng nhập Cloudtrax.

Trang thông tin tạo tài khoản của bạn như ví dụ bên dưới: 
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Bước 2: Tạo Network.
Sau khi tạo xong tài khoản. Bạn truy cập vào trang web: https://cloudtrax.com để login vào tài khoản 
vừa tạo của bạn. Bạn sẽ được tự động đưa tới một trang để tạo một Network. 

Điền đầy đủ thông tin cho Network của bạn. 
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Bước 3 : Add thiết bị Open-Mesh vào Cloud.
Thiết bị Open-Mesh được quản lý và cấu hình trên Cloud do đó muốn quản lý và cấu hình ta phải Add 
thiết bị vào bằng địa chỉ MAC được ghi trên thiết bịị

- Vào Manage --> Access Point --> Add New

 Điền những thông tin cần thiết :

- Name : Tên để quản lý thiết bị.
- MAC :  Địa chỉ MAC của thiết bị được in trên nhãn phía dưới thiết bị.

Chọn Add để hoàn tất quá trình 
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Bước 4. Cấu hình cho Network. 

Mỗi thiết bị Open-Mesh điều có thể phát đồng thời tối đa 4 SSID. Mỗi SSID điều vận hành và kiểm soát 
độc lập trên Cloudtrax.

- Vào Configure --> Chọn SSID muốn cấu hình

+ SSID Name : Tên SSID mà bạn muốn người sử dụng thấy khi dò tín hiệu wifi. Bạn có thể chọn "Use 
access point name" bên dưới nếu muốn SSID lấy theo tên thiết bị khi bạn add vào Cloudtrax.

+ Enable : Broadcast SSID này ( có thể hiểu đơn giản là sử dụng SSID này ).
+ Visible : Nếu On tính năng này người sử dụng sẽ thấy tên SSID khi dò tín hiệu wifi. Nếu Off người 

sử dụng phải cấu hình tên SSID này trên máy tính.
+ Authentication : Đặt password cho SSID. Nếu Off người sử dụng sẽ kết nối mà không cần 

password.
+ Bandwidth throttling : Giới hạn băng thông cho mỗi client.
+ Splash page : Thiết lập trang chào splash page có thể sử dụng tính năng Voucher hoặc check-in 

Facebook.
+ Client force timeout : Thời gian hiển thị trang splash page lần kế tiếp.
+ Require Voucher : Nếu On, sử dụng tính năng Voucher trên trang splash page. Nếu Off, không sử 

dụng tính năng Voucher trên trang splash page.
+ Redirect URL : Cho phép tự động hiện thị trang web sau trang splash page.
+ Block authenticated users : Nếu On, chặn tất cả các ports cho đến khi user được chứng thực. Nếu 

Off, chỉ có truy cập web là bị chặn.
+ Whitelist : Danh sách các users sẽ không thấy trang splash page.
+ Walled garden : Danh sách các trang web mà user có thể truy cập trước khi chứng thực.
+ Blocked devices : Ngăn chặn thiết bị truy cập wifi.
+ Blocked message : Tin nhắn hiển thị trên trang splash page đến những users bị chặn.
+ Client isolation : Nếu On các users không thể truy cập lẫn nhau. Nếu Off các users có thể truy cập 

lẫn nhau. 
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+ Access Control list : Danh sách những users được truy cập, tất cả những users khác không nằm
trong danh sách này sẽ không được truy cập. Nếu để trống có nghĩa là cho phép tất cả được truy
cập
+ Bridge to VLAN : Cấu hình VLAN cho users trên SSID này
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Bước 5. Chọn Country code, công suất phát và kênh tần số. 

- Vào Configure --> Chọn Radio

+ Country : Chọn quốc gia để có công suất phát tốt nhất.
+ Transmit power : Chọn công suất phát.
+ Channels : Chọn Auto nếu muốn tự động phát một kênh tần số. Chọn Manual nếu muốn set

cố định một kênh tần số.
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Mặc định thiết bị Open-Mesh nhận DHCP từ Router cấp và sẽ cấp phát một lớp mạng 10.x.x.x cho 
clients. Do đó nếu muốn clients nhận IP cùng lớp với mạng nội bộ thì ta phải cấu hình tính năng Bridge 
trên Cloud.

- Vào Configure --> chọn Advanced --> Bridge SSID --> chọn SSID

Cách để tạo một trang Splash page
 Splash page là một trang chào quảng cáo được tự động bật lên khi người sử dụng kết nối wifi. Tính 
năng này rất hữu ích cho những ai muốn quảng cáo đến người truy cập wifi.

- Vào Configure --> Chọn SSID --> Bật tính năng Splash page --> Chọn Custom --> Chọn Edit Splash 
page
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 Sau khi chọn Edit splash page  một trang chào mặc định sẽ xuất hiện và ta có thể edit theo ý muốn 
của mình. Phía trên có một số Template có sẵn mà ta có thể lựa chọn, bên dưới là một số thanh công 
cụ hỗ trợ cho việc tạo một trang splash page đơn giản.
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Một số chú ý khi edit trang splash page :
- - Bạn có thể chỉnh sửa thay thế nội dung, hình ảnh bên dưới tuy nhiên những mục chứng thực truy 

cập wifi thì không thể xóa hết được, bạn phải chọn một hình thức để chứng thực truy cập.
- - Hình ảnh chèn vào không được quá lớn ( tối đa 300KB ) nếu dung lượng lớn bạn phải up lên một 

host riêng rồi chèn đường link vào.
- - Trang splash page được viết dựa trên ngôn ngữ lập trình html do đó nếu bạn biết lập trình ngôn 

ngữ html thì có thể edit để có một trang splash page sinh động hơn. 
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Cách để tạo một Voucher :
 Voucher là một mã code mà bạn cung cấp cho người sử dụng khi kết nối wifi. Người sử dụng mã code 
này sẽ phải chấp nhận những policy mà bạn tạo trước đó.

- Vào Manage --> Chọn Vouchers --> Chọn Create New

Giao diện một trang splash page mẫu sau khi hoàn tất :
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+ Quantity : Số lượng Vouchers cần tạo.
+ Voucher Code : Mã Voucher cung cấp cho users, nếu để trống hệ thống sẽ tự tạo một mã code 

ngẫu nhiên.
+ Paper size : Chọn kích thước giấy sẽ sử dụng nếu bạn muốn in.
+ Comment : Ghi chú cho Voucher code này.
+ Duration ( hours ) : Thời gian Voucher này có hiệu lực sau khi được kích hoạt.
+ Max devices : Số lượng thiết bị tối đa sử dụng Voucher code này.
+ Download limit ( Mbps ) : Băng thông download tối đa.
+ Upload limit ( Mbps ) : Băng thông upload tối đa.
+ Purge after ( days ) : Thời gian nếu như Voucher không sử dụng kể từ lúc tạo sẽ tự động bị xóa.  
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Thank You !
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