
Configuração de gerenciamento remota em
RV120W e em RV220W 

Objetivo
 

O Gerenciamento remoto, como o nome descreve, permite o Acesso remoto e o controle a
um dispositivo sem nenhuma conexão física. O Gerenciamento remoto é feito para
aumentar a eficiência do trabalho de uma posição remota e atualmente igualmente joga um
papel importante como uma maneira de aumentar a Segurança. Um dispositivo que use o
Gerenciamento remoto pode ser alcançado da porta do Wide Area Network (WAN).
 
Este original explica como configurar o Gerenciamento remoto no RV120W e no RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Versão de software
 

• v1.0.4.17
  

Configuração de gerenciamento remota
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração >
Gerenciamento remoto. A página do Gerenciamento remoto abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação de gerenciamento remota para permitir o
Gerenciamento remoto. O Gerenciamento remoto permite que os administradores entrem
ao sistema e alcancem a interface da WEB de um Wide Area Network (WAN) remoto. O
Gerenciamento remoto é desabilitado à revelia.
 



Note: Quando o Gerenciamento remoto é permitido, o dispositivo é acessível a qualquer um
que conhece seu IP address. Desde que um usuário WAN malicioso pode reconfigurar o
dispositivo e o empregar mal de várias maneiras, recomenda-se que você muda o
administrador e todas as senhas do convidado antes que a característica esteja permitida.
 
Etapa 3. Escolha um tipo de acesso da lista de drop-down do tipo de acesso:
 

• Todo o IP address — Permite que o roteador seja alcançado por todo o IP address. É
muito importante que o usuário muda a senha quando esta opção é escolhida impedir o
acesso ao roteador por usuários não autorizados.
 
• Intervalo de endereço IP — Permite que o roteador seja alcançado por uma escala dos IP
address.
 

– Começo da escala — Permite que o usuário incorpore o IP address do começo da
escala 
 
– Extremidade da escala — Permite que o usuário incorpore o último IP address da
escala.
 

• Único IP address — Permite que o roteador seja alcançado por um computador que
tenha um endereço IP especificado.
 

– IP address — Permite que o usuário dê o IP address do computador que foi dado a
permissão executar o Gerenciamento remoto.
 

Etapa 4. Entre no número de porta que é usado para conexões remotas no campo de
número de porta. O número de porta padrão é 443.
 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação remota SNMP para permitir o Simple Network
Management Protocol (SNMP). Isto rende uma maneira remota de monitorar e controlar
dispositivos de rede.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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