
Configurar o logging remoto através dos email
no Firewall RV120W e RV220W 

Objetivos
 

O logging remoto é uma característica que permita que o RV120W e o RV220W enviem
mensagens em relação aos pacotes descartado, às tentativas de login, e à informação da
operação do outro dispositivo a uma posição remota. Esta característica pode permiti-lo a
facilmente monitora remotamente dispositivos múltiplos e armazenar logs firmemente em
uma rede remota. 
 
O objetivo deste documento é configurar o logging remoto através do email no Firewall
RV120W e RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W 
• RV220W
  

Procedimentos Passo a Passo
 
Registro remoto do email
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de segurança e escolha a configuração do
logging remoto de Administration> Logging>. A página de configuração do logging remoto 
abre:
 



 
Etapa 2. Incorpore um prefixo ao campo remoto do identificador do log para adicionar um
prefixo a cada mensagem registrada. Este prefixo será adicionado ao email e aos
mensagens do syslog, e pode ser usado para uma identificação mais fácil do dispositivo de
origem.
 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação dos logs do email para permitir logs do email.
 
Etapa 4. Inscreva o endereço IP ou nome do host de um server do Simple Mail Transfer
Protocol (SMTP) no campo de endereço do servidor do email. Se necessário, o roteador
conectará a este server para enviar logs do email.
 
Etapa 5. Inscreva o número de porta no campo de porta S TP para configurar a porta que o
roteador se usará para conectar ao server.
 
Etapa 6. Incorpore o endereço email ao campo do retorno do endereço email onde as
respostas do servidor SMTP serão enviadas.
 
Etapa 7. Incorpore os endereços email à emissão ao email Address(1), envie-os ao email
Address(2), e envie-os aos campos do email Address(3) onde os logs e os alertas devem
ser enviada. A emissão ao email Address(2), e envia aos campos do email Address(3) é
opcional.
 
Etapa 8. Se o servidor SMTP exige a autenticação antes de aceitar conexões, selecione a 
planície do início de uma sessão ou o CRAM-MD5 e incorpore o nome de usuário e senha a
ser usado para a autenticação. Não selecione nenhuns se o servidor SMTP não exige
nenhuma autenticação.



Etapa 9. Clique o teste para confirmar que a função dos logs do email está configurada
corretamente.
 
Etapa 10. Verifique a resposta a Identd da caixa de verificação do servidor SMTP para
configurar o roteador para responder a um pedido IDENT do servidor SMTP.
 
Etapa 11. Salvaguarda do clique.
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