
Agende regras de acesso nos roteadores VPN 
RV016, RV042, RV042G e RV082

Objetivo

Uma regra de acesso determina se o tráfego pode entrar na rede pelo firewall do roteador ou não. A 
regra de acesso é usada para garantir a segurança na rede. A regra de acesso pode ser programada de 
acordo com o horário em que as regras de acesso precisam ser aplicadas ao roteador. O administrador 
pode programar as regras de acesso para o roteador com um horário de início e um horário de parada 
específicos, bem como um intervalo de dias, para que o roteador possa bloquear ou permitir o tráfego 
para a rede durante certos horários da semana. O agendamento da regra de acesso só é possível para 
IPv4.

Este documento explica como agendar as regras de Acesso nos RV016, RV042, RV042G e RV082 
VPN Routers.

Observação: você precisa configurar as regras de acesso para o roteador antes de programar a regra 
de acesso. Para saber mais sobre como configurar regras de acesso, consulte o artigo Configuração de 
uma Regra de Acesso IPv4 em Roteadores VPN RV042, RV042G e RV082.

Dispositivos aplicáveis

â€¢RV016 
â€¢RV042 
â€¢RV042G 
â€¢RV082

Versão de software

â€¢v4.2.1.02

Regra de Acesso à Programação

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração do Roteador e escolha Firewall > Access Rules.

Etapa 2. Clique no botão Add e vá para a seção Scheduling na página Access Rules:



Etapa 3. Na lista suspensa Hora, escolha a hora apropriada em que deseja aplicar a regra de acesso ao 
roteador. 

· Sempre â€” As regras de acesso serão aplicadas no roteador o tempo todo. Se você escolher essa 
opção, pule a Etapa 4 para a Etapa 6. O padrão é Sempre. 

· Intervalo â€” As regras de acesso são aplicadas a alguns horários específicos, de acordo com o 
horário definido. 



Etapa 4. Digite o tempo a partir do qual você deseja começar a aplicar a regra de acesso no roteador 
RV no campo De. O formato da hora é hh: mm.

Etapa 5. Insira a hora de término até quando deseja aplicar a regra de acesso no roteador RV no 
campo To (Para). O formato da hora é hh: mm.

Etapa 6. Marque as caixas de seleção desejadas em que dia você deseja aplicar a regra de acesso no 
roteador RV no campo Efetivo em.

Passo 7. Clique em Save para salvar as alterações.



Sobre esta tradução
A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e
humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma,
independentemente da localização.
 
Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas
por um tradutor profissional.
 
A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda
que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.


