
Configurar logs do email por programações e o
servidor de SYSLOG remoto entra os Firewall
RV120W e RV220W 

Objetivos
 

Os logs podem ser usados para notificar um administrador de rede de quando um evento da
importância ocorre em um dispositivo. Estes logs podem ser enviados aos endereços email
específicos periodicamente de modo que o administrador seja sempre atualizado na rede.
 
O objetivo deste documento é configurar logs remotos do email pela programação e o
servidor de SYSLOG remoto entra o Firewall RV120W e RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W
 
• RV220W
  

Configuração do logging remoto
 

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



 
Etapa 2. No campo remoto do identificador do log, incorpore um prefixo para adicionar a
cada mensagem registrada para uma identificação mais fácil da fonte da mensagem. O
identificador do log será adicionado ao email e aos mensagens do syslog.
 



  
O email registra ajustes
 

Etapa1. Se você quer configurar ajustes do email para enviar logs, a seguir verifique a caixa
de seleção da possibilidade para permitir logs do email. Isto é desabilitado à revelia.
 

 
Etapa 2. No campo de endereço do servidor do email, dê entrada com o endereço IP de Um



ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o nome de Internet de um servidor SMTP. O roteador
conectará a este server para enviar se necessário logs do email.
 

 
Etapa 3. Configurar a porta no campo de porta S TP para conectar ao servidor SMTP. O
valor padrão é 25.
 

 
Etapa 4. Datilografe o endereço email onde as respostas do servidor SMTP devem ser
enviada no campo do retorno do endereço email. Isto é exigido para mensagens de falha.
 



 
Etapa 5. Na emissão ao endereço email (1-3), datilografe o endereço email onde os logs e
os alertas devem ser enviada.
 

 
Etapa 6. 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. Para desabilitar a autenticação, não selecione nenhuns.
 



 
Etapa 7. O teste do clique para enviar o correio do teste ao endereço email configurado
dentro envia ao campo do endereço email para que as credenciais do nome de usuário e
senha são aplicáveis.
 

 
Etapa 8. Verifique a resposta a Identd da caixa de seleção do servidor SMTP para
configurar o roteador para responder a um pedido IDENT do servidor SMTP.
 



  
Envie logs do email pela programação
 

Etapa1. No campo da unidade, selecione o período de tempo que você precisa de enviar o
log: De hora em hora, diário, ou semanal. Para desabilitar a emissão dos logs, selecione 
nunca. Esta opção é útil quando você não quer receber logs pelo email, mas quer manter
opções de e-mail configuradas de modo que você possa usar a função do log da emissão
da página dos logs do estado > da vista.
 

 
Etapa 2. No campo do dia, escolha o dia da semana. Esta opção está somente disponível
se você selecionou o semanário no campo da unidade.
 

 



Etapa 3. No campo do tempo, selecione o Time Of Day em que os logs devem ser enviados.
Esta opção está somente disponível se você escolheu o diário ou semanalmente no campo
da unidade.
 

 
Etapa 4. O clique configura a política de registro para configurar uma política de registro que
tenha uma variedade de eventos que podem ser capturados e registrado para a revisão.
Estes logs podem ser enviados a um server ou enviado por correio eletrónico como
configurado de outra maneira, selecione uma política de registro da gota-para baixo de 
registro da política.
 

 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar as configurações atual.
  

Servidor de SYSLOG
 

Etapa1. Se você quer os logs ser enviado ao servidor de SYSLOG, verifique a caixa de
verificação desejada do servidor de SYSLOG e dê entrada com um nome do endereço IP de
Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou do servidor de Internet do servidor de SYSLOG no
campo fornecido. Escolha a política de registro para cada servidor de SYSLOG da lista de
drop-down de registro da política. Até oito servidores de SYSLOG podem ser configurados



para enviar a informação de registro.
 

 
Etapa 2. Salvaguarda do clique para salvar as configurações atual.
 


	Configurar logs do email por programações e o servidor de SYSLOG remoto entra os Firewall RV120W e RV220W
	Objetivos
	Dispositivos aplicáveis
	Configuração do logging remoto
	O email registra ajustes
	Envie logs do email pela programação
	Servidor de SYSLOG


