
Configuração das contas de usuário em
RV220W e em RV120W 

Objetivo
 

O dispositivo fornece contas de usuário a fim administrar e ver ajustes. Os usuários podem
ser dos grupos diferentes ou para pertencer aos grupos lógicos de SSL VPN que
compartilham o domínio da autenticação, o LAN e o serviço alcançam regras, e ajustes do
idle timeout. O gerenciamento de usuário define que tipo de usuários pode utilizar um
determinado tipo de facilidade e como aquele pode ser feito. As limitações podem variar no
Time Of Day ou o dia da semana.
 
O objetivo deste documento é configurar e controlar contas de usuário no RV220W e no
RV120W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W 
• RV120W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Adicionar/edite/supressão uma conta de usuário
 
Adicionar uma conta de usuário
 

Isto permite que você crie/adiciona usuários múltiplos em um roteador.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
Gerenciamento dos usuários > os usuários. A página dos usuários abre:
 

 
Etapa 2. O clique adiciona e a página da configuração do usuário abre:
 



 
Nota: Até 10 VPN os usuários são apoiados. Certifique-se de você permitir uma suficiente
quantidade de endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para todos os
usuários que você adiciona na tabela.
 
Etapa 3. Incorpore um username preferido para que a conta seja adicionada no campo de
nome de usuário.
 
Etapa 4. Dê entrada com o nome e sobrenome nos campos respectivos do nome e de
sobrenome.
 

 
Etapa 5. Escolha o tipo de usuário desejado do tipo de usuário lista de drop-down:
 

• Usuário SSL VPN — Um usuário SSL VPN pode entrar à rede se o cliente VPN é usado.
 
• Administrador — Um usuário do administrador obtém o acesso de leitura e gravação ao
gerenciador de dispositivo, assim que podem mudar dados de configuração.
 
• Convidado — Uma conta do convidado obtém o acesso somente leitura ao gerenciador
de dispositivo.
 

Etapa 6. Escolha o grupo a que você quer adicionar o usuário da lista de drop-down seleta
do grupo.



Nota: Para obter mais informações sobre de como criar grupos refira a configuração dos
grupos da administração do artigo em RV220W e em RV120. 
 
Etapa 7. Incorpore a senha que você deseja se usar para a conta de usuário no campo de
senha.
 
Etapa 8. Incorpore a mesma senha outra vez ao campo de senha da confirmação.
 
Etapa 9. Incorpore o tempo (nos minutos) antes do tempo de sessão para fora devido à
inatividade no campo do idle timeout. O valor padrão é os minutos 10.
 
Etapa 10. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
  

Conta do Edit a User
 

Isto permite que você edite os usuários criados no roteador antes que a fim fazer as
mudanças desejadas.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
Gerenciamento dos usuários > os usuários. A página dos usuários abre: 
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada desejada.
 

 
Etapa 3. O clique edita e a página da configuração do usuário abre:
 



 
Etapa 4. Incorpore um username preferido para que a conta seja adicionada no campo de
nome de usuário.
 
Etapa 5. Dê entrada com o nome e sobrenome nos campos respectivos do nome e de
sobrenome.
 
Etapa 6. Escolha o tipo de usuário desejado do tipo de usuário lista de drop-down:
 

• Usuário SSL VPN — Um usuário SSL VPN pode entrar à rede se o cliente VPN é usado.
 
• Administrador — Um usuário do administrador obtém o acesso de leitura e gravação ao
gerenciador de dispositivo, assim que podem mudar dados de configuração.
 
• Convidado — Uma conta do convidado obtém o acesso somente leitura ao gerenciador
de dispositivo.
 

Etapa 7. Escolha o grupo que você quer o usuário ser adicionado da lista de drop-down
seleta do grupo.
 
Nota: Para obter mais informações sobre de como criar grupos refira a configuração dos
grupos da administração do artigo em RV220W e em RV120. 
 
Etapa 8. Incorpore a senha que você deseja se usar para a conta de usuário no campo de



senha.
 
Etapa 9. Incorpore a mesma senha outra vez ao campo de senha da confirmação.
 
Etapa 10. Incorpore o tempo (nos minutos) antes do tempo de sessão para fora devido à
inatividade no campo do idle timeout. O valor padrão é os minutos 10.
 
Etapa 11. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
  

Suprima de uma conta de usuário
 

A conta de usuário da supressão permite que você suprima simplesmente de todos os
usuários na tabela de usuário de roteador que sejam criados antes.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
Gerenciamento dos usuários > os usuários. A página dos usuários abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada desejada.
 

 
Etapa 3. A supressão do clique e a conta de usuário são suprimidas.
  

Políticas do início de uma sessão nas contas de usuário
 

Esta característica permite que um usuário restrinja ou permita tipos diferentes de início de
uma sessão ao dispositivo. Isto pode ser considerado uma medida de Segurança, manter o
acesso do dispositivo tão limitado como possível.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
Gerenciamento dos usuários > os usuários. A página dos usuários abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada desejada.
 

 
Etapa 3. As políticas do início de uma sessão do clique e a página das políticas do login de
usuário abrem:
 

 
Etapa 4. Verifique a caixa de verificação do início de uma sessão do desabilitação se você
quer desabilitar a capacidade para entrar do utilitário de configuração da Web.
 
Etapa 5. Verifique o início de uma sessão da negação da caixa de verificação da interface
WAN se você quer desabilitar a permissão do início de uma sessão da interface WAN.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
  

Políticas pelo navegador nas contas de usuário
 

Estes recursos particulares permitem que você defina navegadores específicos, o usuário
pode então permitir ou restringir o início de uma sessão daqueles navegadores definidos.
 



Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
Gerenciamento dos usuários > os usuários. A página dos usuários abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada desejada.
 

 
Etapa 3. As políticas do clique pelo navegador e pela política de usuário pela página do 
navegador cliente abrem:
 

 
Etapa 4. Escolha os botões de rádio desejados do seguinte:
 

• Negue o início de uma sessão dos navegadores definidos — O início de uma sessão é



negado dos navegadores definidos, que são configurados na próxima etapa.
 
• Permita o início de uma sessão somente dos navegadores definidos — O início de uma
sessão é permitido somente dos navegadores definidos que são configurados na próxima
etapa.
 

Nota: Os navegadores definidos são configurados na área inferior da página. Os botões de
rádio escolhidos em etapa 4 realmente permitem ou desabilitam o usuário de alcançar a
política definida abaixo.
 

 
Etapa 5. O clique adiciona para adicionar um navegador definido.
 

 
Etapa 6. Escolha o navegador desejado da lista de drop-down definida dos navegadores.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
  

Políticas pelo IP nas contas de usuário
 

Esta característica permite que você defina o IPs específico, o usuário pode então permitir
ou restringir o início de uma sessão daqueles IPs definidos.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o
Gerenciamento dos usuários > os usuários. A página dos usuários abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da entrada desejada.
 

 
Etapa 3. As políticas do clique pelo IP e pela política de usuário pela página do IP
address da fonte abrem:
 

 
Etapa 4. Escolha os botões de rádio desejados do seguinte:
 

• Negue o início de uma sessão dos endereços definidos — O início de uma sessão é
negado dos endereços definidos, que são configurados na próxima etapa.
 
• Permita o início de uma sessão somente dos navegadores definidos — O início de uma
sessão é permitido somente dos endereços definidos que são configurados na próxima
etapa.
 

Nota: Os endereços definidos são configurados na área inferior da página.
 



 
Etapa 5. Clique adicionam e definem a página de configuração do endereço abre:
 

 
Etapa 6. Escolha o tipo desejado do endereço de origem do tipo menu suspenso do
endereço de origem:
 

• Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Um IP address da máquina é
atribuído dinamicamente.
 
• Configuração definida do endereço — Um endereço de rede é atribuído estaticamente ao
dispositivo.
 

Passo 7. Se a configuração definida do endereço foi escolhida na etapa 5, incorpore um
endereço IP da rede ao campo do endereço de rede/IP address.
 
Etapa 8. Se a configuração definida do endereço foi escolhida na etapa 5, incorpore o
comprimento da máscara do endereço de rede fornecido ao campo de comprimento da
máscara. A escala é 0 a 32.
 
Etapa 9. Salvaguarda do clique para aplicar ajustes.
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