
Instalação VPN básica em RV180 e em
RV180W 

Objetivos
 

A instalação VPN básica ajuda-o a estabelecer um túnel VPN (Virtual Private Network) para
uma conexão de gateway ou para os usuários remotos que alcançarão sua rede com
software do cliente VPN. A instalação VPN básica simplifica a criação de túneis VPN
escolhendo padrões recomendados VPNC (consórcio VPN).
 
O objetivo deste original é explicar como configurar o VPN básico nos dispositivos RV180.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180 
• RV180W
  

Instalação VPN básica
 

Etapa 1. Use a utilidade de configuração de roteador para escolher VPN > IPsec >
instalação VPN básica. A página básica da instalação VPN abre:
 

 
Etapa 2. Clique o gateway ou o botão de rádio do cliente VPN para configurações de túnel
apropriadas VPN:
 

• Gateway — Um túnel criado para conectar com um outro gateway de VPN.
 
• Cliente VPN — Permite que o dispositivo conecte aos clientes VPN que executam o
mesmo software VPN.
 



Etapa 3. Dê entrada com um nome de conexão no campo de nome da nova conexão. Este
nome será usado para propósitos do gerenciamento.
 
Etapa 4. Incorpore uma chave pré-compartilhada ao campo de chave pré-compartilhada.
Esta chave é precisada pelo cliente VPN ou pelo gateway de estabelecer uma conexão de
VPN.
 
Etapa 5. No gateway remoto datilografe o campo, clique o botão de rádio do IP address ou o
botão de rádio FQDN para o tipo de endereço que o gateway remoto se usa para
estabelecer uma conexão.
 

• IP address — Incorpore o IP address do gateway ao campo remoto do IP address /FQDN
WAN.
 
• FQDN (nome de domínio totalmente qualificado) — Incorpore o Domain Name do
gateway ao campo remoto do IP address /FQDN WAN.
 

Etapa 6. No gateway local datilografe o campo, clique o botão de rádio do IP address ou o
botão de rádio FQDN para o tipo de endereço que o gateway local se usa para estabelecer
uma conexão.
 

• IP address — Incorpore o IP address do gateway ao campo local do IP address /FQDN
WAN.
 
• FQDN (nome de domínio totalmente qualificado) — Incorpore o Domain Name do
gateway ao campo local do IP address /FQDN WAN.
 

Etapa 7. Se você escolheu o gateway em etapa 2, incorpore o IP address e a máscara de
sub-rede do LAN remota ao IP address do LAN remota (rede local) e aos campos da 
máscara de sub-rede do LAN remota (rede local).
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Ajustes do padrão VPN da vista
 

Etapa 1. No clique básico da instalação VPN as configurações padrão da vista abotoam-se.
A página básica da instalação VPN mostra as configurações padrão:
 



 
Etapa 2. Clique o botão Back Button para ir para trás ao indicador básico da instalação VPN
. 
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