
Medidor de tráfego MACILENTO em RV220W e
em RV120W 

Objetivo
 

Éàs vezes necessário que um usuário ajuste um limite MACILENTO do tráfego para cada
mês, segundo a situação de rede. Conhecer as estatísticas de tráfego MACILENTOS (do
Internet) é útil ao julgar que tipo do limite no tráfego deve ser posto no efeito. O medidor de
tráfego MACILENTO fornece toda estas opções e informação. Este documento descreve
como obter à página MACILENTO do medidor de tráfego e como permiti-la.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W 
• RV120W
  

Procedimentos Passo a Passo
 

Etapa 1. O log no dispositivo para ver a obtenção começou a página.
 

 
Etapa 2. Usando a utilidade de configuração de segurança, escolha a administração >
medidor de tráfego MACILENTO no lado esquerdo da tela. A página MACILENTO do
medidor de tráfego abre.
  

Ajustes MACILENTOS do medidor de tráfego
 



 
Etapa 1. Clicar permite abre opções para os outros ajustes exigidos para obter inteiramente
o medidor de tráfego MACILENTO - funcional.
 

 
Etapa 2. Não escolha um tipo do limite do tráfego, as escolhas disponíveis são nenhuns
limite, transferência somente e ambos sentidos.
 

 
Etapa 3. Ajuste o limite mensal, picareta entre a escala dada de 0 - 99999 MB.
 

 
Etapa 4. Você pode escolher permitir o limite o aumento do este mês ajustando a fim
aumentar o limite para este mês mesmo mais adicional.
 

• Abaixo do ajuste acima mencionado seja uma saída que mostra o limite deste mês.
 



 
Etapa 5. Escolha agora se reiniciar agora o contador de tráfego ou umas horas específicas.
Se você escolhe umas horas específicas, preencha as escolhas do tempo do reinício para
ajustar uma data.
 

• Você pode igualmente permitir a opção de enviar ao usuário um relatório do email antes
de reiniciar o contador.
 

 
Etapa 6. Selecione uma opção para quando o limite é alcançado. Você pode escolher
obstruir todo o tráfego ou enegrecer todo o tráfego exceto o email. Você pode igualmente
escolher permitir a opção do alerta do email da emissão para quando o limite é alcançado.
 

 
• Estatísticas de tráfego MACILENTOS (do Internet) — Isto indica estatísticas de variação
com respeito ao medidor de tráfego MACILENTO que inclui a data de início/tempo, o
volume de tráfego de saída, o volume de tráfego da renda, a média pelo dia, os % do limite
padrão e os % do limite deste mês.
 

 
Etapa 7. Salvaguarda do clique na esquerda inferior da tela para terminar o processo de
permitir o medidor de tráfego MACILENTO.
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