
Criar ou editar agendas no RV120W e RV220W 
Objetivo
 

Um firewall protege um computador da rede contra ataques intencionais e vírus que podem
comprometer a confidencialidade ou resultar em dados corrompidos ou negação de serviço.
As agendas são criadas para aplicar regras de firewall ou regras de encaminhamento de
portas em dias específicos ou em horários específicos de um dia. Isso é útil se você não
quiser que sua rede acesse a Internet ou alguma outra rede em momentos específicos, se
for esperada uma intrusão intencional.
 
O objetivo deste documento é criar/editar agendas de firewall em RV120W e RV220W.
 
Note: Para obter mais informações sobre como configurar regras de firewall e
encaminhamento de portas, consulte o artigo Configuração de encaminhamento de portas
de firewall no RV120W e RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV120W 
RV220W
  

Versão de software
 

•v1.0.4.17
  

Adicionar/Editar/Excluir agendas
 
Adicionar um agendamento
 

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha Firewall > Advance
Settings > Schedulules. A página Agendamentos é aberta:
 

 
Etapa 2. Clique em Adicionar e a janela Adicionar/editar configuração de agendas será
exibida:
 



 
Etapa 3. Digite um nome para identificar a agenda no campo Nome. Esse nome estará
disponível quando você criar regras de acesso ou de encaminhamento de portas.
 
Etapa 4. Marque a caixa de seleção Todos os dias se quiser que a programação se aplique
a todo o dia. Deixe-o desmarcado se quiser aplicá-lo somente a determinadas horas do dia.
 
Etapa 5. Escolha a hora de início e a hora de término nas listas suspensas Horas e Minutos.
 
Etapa 6. Marque a caixa de seleção diária para aplicar a agenda a todos os dias da
semana. Deixe-o desmarcado se quiser que ele se aplique somente a determinados dias, se
sim, verifique os dias desejados da semana à qual deseja aplicar a agenda.
 
Passo 7. Marque os dias desejados que deseja incluir na programação.
 
Etapa 8. Clique em Salvar para aplicar as configurações.
  

Editar uma programação
 

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha Firewall > Advance
Settings > Schedulules. A página Agendamentos é aberta:
 



 
Etapa 2. Marque a caixa de seleção da entrada que deseja editar.
 

 
Etapa 3. Clique em Editar e a janela Adicionar/editar configuração de agendas será exibida:
 

 
Etapa 4. Marque a caixa de seleção Todos os dias se quiser que a programação se aplique
a todo o dia. Deixe-o desmarcado se quiser aplicá-lo somente a determinadas horas do dia.
 
Etapa 5. Escolha a hora de início e a hora de término nas listas suspensas Horas e Minutos.
 
Etapa 6. Marque a caixa de seleção diária para aplicar a agenda a todos os dias da



semana. Deixe-o desmarcado se quiser que ele se aplique somente a determinados dias e
verifique os dias desejados da semana para os quais deseja aplicar a agenda.
 
Passo 7. Clique em Salvar para aplicar as configurações.
  

Excluir uma programação
 

Etapa 1. Efetue login no utilitário de configuração da Web e escolha Firewall > Advance
Settings > Schedulules. A página Agendamentos é aberta:
 

 
Etapa 2. Marque a caixa de seleção da entrada que deseja excluir.
 

 
Etapa 3. Clique em Excluir e a regra desejada será excluída.
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