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CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 

Tài liệu này dùng để hướng dẫn cách lắp đặt một trạm phát sóng wifi WiCell đúng chuẩn và 

hướng dẫn cách cấu hình và quản trị các thiết bị wifi WiCell công nghệ Cloud & AI bằng phần 

mềm AI Cloud WiCell Controller thông qua môi trường internet. 

Bộ tài liệu biên soạn dựa trên các tính năng có sẵn trên phần mềm AI Cloud WiCell Controller 

version v2.21.0706. Đối với các phiên bản phần mềm khác có thể có một số khác biệt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Mọi thông tin thắc mắc về kỹ thuật vui lòng liên hệ: 

TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT WICELL 

61 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM 

Hotline: 0944 222 045 – 0915 625 239 

Email: support@wicellnetwork.vn 

Website: www.wicellnetwork.vn 

Diễn đàn: http://forum.wicellnetwork.vn 

Skype: wicellnetwork  

mailto:support@wicellnetwork.vn
http://www.wicellnetwork.vn/
http://forum.wicellnetwork.vn/
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CHƯƠNG II: HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT 

• Một số lưu ý quan trọng cần nắm rõ trước khi lắp đặt: 

- Phải cấp nguồn đúng với giá trị được ghi trên mỗi loại thiết bị (Adaptor / PoE). 

- Sử dụng cáp mạng chính hãng AMP/ Belden/ Atlantek 

- Sử dụng đầu mạng RJ45 chính hãng của AMP/ Atlantek 

- Đối với một số thiết bị có gắn anten ngoài. Bắt buộc phải lắp anten vào trước khi cắm 

điện cho thiết bị. Đồng thời bao bọc kỹ các điểm nối tiếp giữa Anten và thiết bị, tránh 

tiếp xúc nước. 

- Lưu ý rất quan trọng: trước khi lắp thiết bị lên cần lưu lại địa chỉ MAC cổng ETH1 

của thiết bị và vị trí sẽ lắp thiết bị lên để thuận tiện cho việc cấu hình và quản lý thiết 

bị sau này 

 

Hướng dẫn kết nối thiết bị với nguồn PoE: 

- Sử dụng cáp mạng đầu bấm RJ45 nối từ cổng PoE trên thiết bị PoE đến cổng ETH1 

trên Access Point (chỉ nhận nguồn PoE qua cổng ETH1) 

- Sử dụng cáp mạng đầu bấm RJ45 nối từ cổng LAN trên thiết bị PoE đến Router / 

Switch. Nơi đảm bảo có tín hiệu internet và nhận được IP từ DHCP Server. 
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CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT PHẦN MỀM AI CLOUD WICELL CONTROLLER 

Bước 1: Truy cập đường link sau để tải phẩn mềm AI Cloud WiCell Controller 

https://www.wicellnetwork.vn/download/ 

Bước 2: Cài đặt theo hướng dẫn bên dưới 

 

 

 

https://www.wicellnetwork.vn/download/
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CHƯƠNG IV: CẤU HÌNH WIFI 

My Account: 

 Sign Up: đăng ký tài khoản Cloud Controller 

Bước 1: mở phần mềm. Tại màn hình đăng nhập nhấn “Sign Up” 
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Bước 2: nhập một số thông tin yêu cầu: 

Name: tên công ty hoặc tên người liên hệ 

Address: nhập địa chỉ liên hệ 

Email Address: nhập địa chỉ Email của bạn. 

Mobile Phone: nhập số điện thoại liên hệ 

Lưu ý: bạn cần nhập Email và số điện thoại thật để nhận thông tin tài khoản trả về 

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên nhấn nút “Submit” 

 

Hệ thống sẽ trả về thông tin đăng nhập vào Email hoặc tin nhắn văn bản qua SMS. Vui lòng 

kiểm tra Email hoặc SMS để lấy thông tin. 

 

Sign In: đăng nhập Cloud Controller: 

Nhập username và password được cấp vào ô User Name và Password. Sau đó nhấn “Sign In” để 

đăng nhập Cloud Controller. 
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 Change Password: Đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập Cloud Controller 

Bước 1: đăng nhập Cloud Controller 

Bước 2: vào tab My Account nhấn “Change Password” 

 

Old Password: nhập mật khẩu hiện tại 

New Password: nhập mật khẩu mới 

Confirm Password: xác nhận lại mật khẩu mới (nhập mật khẩu mới phía trên) 

Sau đó nhấn nút “Change” để xác nhận thay đổi mật khẩu. 
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WIRELESS SETTING 

Hệ thống AI Cloud WiCell Controller cho phép quản lý các Access Point theo dạng cây. Giúp 

cho việc quản lý các Access Point thuận tiện nhất. 

Lưu ý: tất cả các lệnh tương tác trực tiếp lên Access Point thông qua phần mềm AI Cloud WiCell 

Controller cần một khoản thời gian để lệnh có thể được thực thi (thời gian không quá 10 phút). 

Nếu sau hơn 10 phút mà lệnh chưa được thực thi. Vui lòng kiểm tra lại tín hiệu internet trên 

Access Point đó hoặc vào mục Status để kiểm tra trạng thái kết nối của Access Point đó với 

Controller 

 

Tạo mới Location: 

Bước 1: chọn nơi cần tạo Location mới 

Bước 2: nhập tên Location cần tạo 

Bước 3: nhấn nút “Add” 

 

 

  

 

Remove Location 

Để remove một Location ta làm như sau: 

Trong mục AP List. Kích chuột phải lên dòng Location cần remove 

Hệ thống sẽ hỏi bạn có thực sự muốn Remove Location này không? 

Chọn “Yes” để xác nhận remove. 

 

 Move Location 

Để move một Location ta làm như sau: 

Trong mục AP List. Kích chuột phải lên dòng Location cần move 

Hệ thống sẽ hỏi bạn có thực sự muốn Remove Location này không? 

Chọn “No”. 

Hệ thống sẽ tiếp tục hỏi bạn có thực sự muốn Move Location này không? 

Chọn “Yes” 

Hệ thống sẽ tiếp tục yêu cầu bạn chọn Location mới, nơi mà bạn muốn di chuyển Location đến. 
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 Thêm Access Point Vào Cloud Controller 

Bước 1: Ở danh sách AP List, chọn Location muốn thêm Access Point vào 

Bước 2: Nhập địa chỉ MAC cổng ETH1 trên Access Point vào ô “MAC” (xem trên thiết bị) 

Bước 3: Chọn Code Series tương ứng với thiết bị Access Point cần thêm vào (xem trên thiết bị) 

Bước 4: Nhập tên định danh cho Access Point. Mục đích để quản lý Access Point đó dễ dàng 

Bước 5: Nhấn nút “Add” 

 

Lưu ý: một Access Point chỉ được quản lý bởi 1 tài khoản Cloud Controller duy nhất. Tuy nhiên 

bạn vẫn có thể chuyển quyền quản trị sang tài khoản khác bằng cách login vào tài khoản đang 

quản lý Access Point đó và Remove Access Point đó ra khỏi tài khoản hiện tại (xem phần hướng 

dẫn Remove Access Point ra khỏi Cloud Controller). Sau đó thêm Access Point vào lại tài khoản 

mới. 

  

Remove Access Point ra khỏi Cloud Controller 

Để remove một Access Point ra khỏi Cloud Controller ta làm như sau: 

Trong mục AP List. Kích chuột phải lên Access Point cần remove 

Hệ thống sẽ hỏi bạn có thực sự muốn Remove Access Point này không? 

Chọn “Yes” để xác nhận remove. 

Lưu ý: sau khi nhấn Remove Access Point ra khỏi Cloud Controller. Sau vài phút (tối đa 10 

phút), Access Point đó sẽ tự động Reset Facetory (khôi phục về cấu hình mặc định của nhà sản 

xuất). Lúc này Access Point vẫn phát sóng nhưng không được quản lý bởi Cloud Controller. 
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 Move Access Point sang một Location khác 

Để move một Access Point sang một Location khác ta làm như sau: 

Trong mục AP List. Kích chuột phải lên dòng Access Point cần move 

Hệ thống sẽ hỏi bạn có thực sự muốn Remove Access Point này không? 

Chọn “No”. 

Hệ thống sẽ tiếp tục hỏi bạn có thực sự muốn Move Access Point này không? 

Chọn “Yes” 

Hệ thống sẽ tiếp tục yêu cầu chọn Location mới, nơi mà bạn muốn di chuyển Access Point đến. 

 

 Cấu Hình Các Thông Số Wireless 

Bước 1: Ở danh sách AP List, chọn Access Point cần cấu hình 

Ở màn hình bên phải xuất hiện các thông số cấu hình wireless của Access Point đó 

 

Bước 2: Thiết lập các thông số Wireless mong muốn 

• Name: tên định danh cho thiết bị Access Point 

• Mode: hiển thị chế độ Access Point đang hoạt động 

• Code Series: hiển thị thông tin Code Series của Access Point đó 

• Wireless Interface: wlan (một Access Point có thể có nhiều wlan. Một wlan hiểu đơn giản 

nó là một card WiFi) 

• MAC: hiển thị địa chỉ MAC của wlan đang chọn 
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• SSID: tên hiển thị sóng wifi 

• Hide: nếu tích chọn, tên sóng WiFi sẽ bị ẩn. 

• Authentication Key: thiết lập mật khẩu cho WiFi 

o Nếu chọn “none”: nghĩa là không thiết lập mật khẩu 

o Nếu chọn “Pre Shared Key”: thiết lập mật khẩu WiFi 

• Channel Width: độ rộng kênh (nên để mặc định) 

• TX-Power: công suất phát sóng (tính bằng đơn vị dbm) 

• Frequency: thiết lập kênh wifi (nên để mặc định) 

• Max Station: giới hạn số lượng kết nối đồng thời tối đa trên wlan được chọn 

• Vlan ID: tag VLAN ID 

• Turning: chức năng bật / tắt sóng wifi. ON: đang phát sóng. OFF: đang tắt sóng WiFi 

Lưu ý: Sau khi thiết lập các thông số Wireless cho wlan được chọn, bắt buộc phải nhấn nút 

“Apply” trước khi chuyển sang cấu hình một wlan khác nếu không những thiết lập của chúng ta 

sẽ không được thực thi. 

 

 Virtual SSID 

• Tạo Virtual SSID (thêm một SSID mới): 

Bước 1: chọn Wlan cần tạo thêm Virtual SSID 

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng tạo Virtual SSID  

 

Bước 3: thiết lập các thông số cho sóng Virtual SSID 
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Bước 4: nhấn “Add” để khởi tạo Virtual SSID. Sau đó nhấn “Apply” để thực thi 

 

• Xóa Virtual SSID 

Bước 1: chọn Virtual SSID cần xóa 

Bước 2: nhấn nút “Remove” 

Bước 3: nhấn nút “Apply” 

 

 

 

• Change Virtual SSID 

Bước 1: chọn Virtual SSID cần thay đổi thông tin 

Bước 2: thiết lập lại các thông số Wireless theo nhu cầu 

Bước 3: nhấn nút “Change” 

Bước 4: nhấn nút “Apply” 
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 Reboot Access Point: khởi động lại thiết bị Access Point 

Bước 1: trong danh sách AP List, kích chuột trái lên Access Point cần Reboot 

Bước 2: nhấn nút “Reboot”. Chờ một lát, thiết bị sẽ tự khởi động lại 
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 Reset Facetory Default: Reset thiết bị về cấu hình mặc định của nhà sản xuất 

Bước 1: trong danh sách AP List, kích chuột trái lên Access Point cần Reboot 

Bước 2: nhấn nút “Reset”. Chờ một lát, thiết bị sẽ tự động Reset. 

 

Lưu ý: vì thiết bị Access Point vẫn còn đang lưu trữ trên Cloud Controller nên sau khi Access 

Point đó đã được Reset về cấu hình mặc định thì ngay sau khi có internet trở lại Access Point đó 

sẽ kết nối lại lên Cloud Controller và sẽ tiếp tục nhận thông tin cấu hình WiFi đã được thiết lập 

trước đó. 

Để Reset hoàn toàn cấu hình trên Cloud Controller bạn có thể sử dụng phương pháp “Remove 

Access Point ra khỏi Cloud Controller, sau đó thêm Access Point đó vào lại Cloud Controller. 

 

 Upgrade Firmware 

Bước 1: chọn Access Point cần Upgrade Firmware 

Bước 2: hệ thống tự động dò tìm Firmware mới nhất. Nếu đồng ý nhấn “Upgrade” để cập nhật 

 

 

 Scheduler: lập lịch tự động Reboot, tự động bật / tắt sóng wifi theo thời gian 

Bước 1: chọn Access Point cần lập lịch 

Bước 2: nhấn nút “Scheduler” 
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Bước 3: lập lịch 

• Automatic Reboot: thiết lập thời gian tự động khởi động lại Access Point 

o Tích chọn ô Automatic Reboot 

o Chọn tần số Reboot: Daily (hàng ngày), Weekly (hàng tuần), Monthly (hàng 

tháng). 

o Starting time: nhập thời gian bắt đầu Reboot. 

 

• Automatic Turning: thiết lập thời gian tự động bật / tắt sóng wifi 

 

Bước 4: sau khi thiết lập lịch tự động Reboot hoặc tự động bật / tắt sóng WiFi, nhấn “Apply” để 

xác nhận thực thi 
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STATUS 

 
trạng thái hoạt động của các Access Point 

• Total: tổng số lượng Access Point đang quản lý 

• Connected: số lượng Access Point có kết nối tốt với Cloud Controller 

• Disconnected: số lượng Acccess Point mất kết nối với Cloud Controller 

• Số lượng người truy cập trên từng Access Point 

• Thông tin thiết bị client đang kết nối 

Lưu ý: sau khi nhấn nút “Status” vui lòng chờ một vài phút để hệ thống cập nhật và hiển thị 

thông tin trạng thái các Access Point chính xác nhất. 

Access Point có icon màu xanh lá cây (trạng thái Connected) cho biết access point đó đang hoạt 

động và có kết nối tốt với Cloud Controller. 

Accesss Point có icon màu đỏ (trạng thái Disconnected) cho biết access point đó tạm thời bị ngắt 

kết nối với Cloud Controller. 
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Một số nguyên nhân làm cho Access Point báo trạng thái Disconnected: 

• Chưa có tín hiệu internet. 

o Access Point vẫn phát sóng bình thường. Khi người dùng kết nối sóng WiFi vẫn 

nhận được IP nhưng không thể truy cập được internet. Trong trường hợp này bạn 

vui lòng kiểm tra lại tín hiệu internet cấp cho Access Point đó. 

o Access Point vẫn phát sóng bình thường. Khi người dùng kết nối sóng WiFi vẫn 

nhận được IP và đi internet bình thường nhưng bản thân Access Point vẫn chưa có 

tín hiệu internet. Trong trường hợp này thường là do bạn chuyển đổi mạng LAN 

mà Access Point chưa cập nhật lại IP mới hoặc bản thân Access Point chưa nhận 

được IP. Trường hợp này bạn vui lòng khởi động lại Access Point để Access 

Point cập nhật lại IP mới. 

• Access Point vừa mới khởi động lại. Trong trường hợp này vui lòng chờ một vài phút 

(không quá 10 phút) để Access Point cập nhật đầy đủ thông tin lên Cloud Controller. 

• Access Point chưa được cấp nguồn: kiểm tra lại nguồn điện, cáp mạng PoE 

• Access Point bị hỏng. 

 

STATISTICS 

Tại màn hình Status, khi kích vào nút “Statistics” hệ thống sẽ chuyển tiếp người dùng đến trang 

Monitor hệ thống 

Tại đây chúng ta có thể giám sát toàn bộ hệ thống một cách chi tiết nhất như: 

• Hiển thị toàn bộ danh sách các Access Point thuộc quyền quản lý của User đó 

• Xem chi tiết tình trạng hoạt động hiện tại của một Access Point bất kỳ 

• Thống kê tình hình hoạt động của Access Point theo ngày được chọn 

• Xuất báo cáo theo ngày được chọn 

 

Danh sách các Access Point thuộc quyền quản lý của User 
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Thông tin tình trạng hoạt động hiện tại của Access Point được chọn 

 

 

Thống kê tình trạng hoạt động của Access Point theo khung ngày giờ mong muốn 


