
Remoção fora de licenças de Anyconnect da
conformidade no RV34x 
Objetivo
 

O objetivo deste original é mostrar-lhe como remover “fora a licença da conformidade” no
roteador do RV340 Series.
  

Introdução
 

Se você tem um dispositivo com uma licença de AnyConnect que indica como “registrado”
mas “fora da conformidade” e em consequência incapaz de usar AnyConnect, a seguir este
artigo é para você. Recentemente, o Roteadores do RV340 Series liberou uma versão em
abril 26 do novo firmware, 2019, 1.0.3.15. Começando com esta versão e continuando para
a frente, você não é exigido comprar licenças de servidor de AnyConnect para configurar
AnyConnect em seu roteador. Você incorrerá uma carga para licenças do cliente somente.
 
Para ver mais detalhes sobre AnyConnect que licenciam para o roteador do RV340 Series,
clique por favor aqui.
  

Dispositivos aplicáveis
 

 
RV340 Series
 
  

Atualizando o firmware a 1.0.3.15 e mais tarde
 

Etapa1. Para remover “fora da conformidade”, você precisaria de atualizar seu firmware à
versão 1.0.3.15 para usar AnyConnect VPN. Clique por favor aqui para visitar a página das
transferências para o RV34x Series. A página de download de software deve abrir.
 

 
Etapa 2. Selecione a liberação a mais atrasada e clique o ícone da transferência para
começar transferir a versão do firmware mais recente em seu PC.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://software.cisco.com/download/home/286287791/type/282465789/release/1.0.03.15?i=!pp


Neste exemplo, nós estaremos transferindo a versão de firmware 1.0.3.15.
 

 
Etapa 3. Entre à página de configuração da Web de seu roteador.
 

 
Etapa 4. Navegue à administração > ao gerenciamento de arquivos.
 



 
Etapa 5. Enrole para baixo a seção manual da elevação e selecione a imagem de firmware 
para o tipo de arquivo.
 

 
Etapa 6. Selecione o PC na elevação do campo.
 

 
Etapa 7. O clique consulta… para selecionar a imagem de firmware que você quer usar.
 



 
Etapa 8. A janela aberta aparece. Navegue ao dobrador de onde a imagem de firmware
RV34x é encontrada.
 
Em nosso exemplo, o firmware RV34x está no dobrador das transferências.
 

 
Etapa 9. Selecione a imagem de firmware e clique aberto.
 
Neste exemplo, nós selecionamos RV34-v1.0.03.15-2019-04-05-02-25-51-AM.img.
 



 
Etapa 10. Elevação do clique.
 

 
Nota: O dispositivo recarregará automaticamente depois que a elevação está completa.
 
Etapa 11. Uma caixa da confirmação pode aparecer, pedindo, “é você certo você quer
promover agora o firmware?” Clique sim para começar a elevação.
 

 
Nota: O tráfego de rede é suspendido durante a upgrade de firmware. O processo tomará
alguns minutos. Não faz o sem energia, restauração, para fechar o indicador, ou para
desligar cabos até que o melhoramento esteja completo.
  

Conclusão
 



“Fora o estado da conformidade” deve ser removido agora. Você deve poder configurar
AnyConnect em seu roteador.
 
Para aprender como configurar a conectividade de VPN de AnyConnect no roteador do
RV34x Series, clique aqui.
 
Está aqui um vídeo 3-minute sobre AnyConnect VPN no RV34x:
 

Veja a versão video deste artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5553-configure-anyconnect-virtual-private-network-vpn-connectivit.html
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