
Adicionar serviços feitos sob encomenda em
RV180 e em RV180W 

Objetivos
 

A configuração de serviço feita sob encomenda permite a criação dos serviços feitos sob
encomenda contra que as regras do Firewall podem ser definidas. Uma vez que um serviço
feito sob encomenda novo é criado, aparece na lista de serviços disponíveis. O objetivo
deste original é mostrar como criar um serviço feito sob encomenda em RV180 e em
RV180W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180 
• RV180W
  

Adicionar um serviço feito sob encomenda em RV120W
 

Etapa 1. Alcance o RV180/RV180W com a utilidade com suporte na internet e escolha
então os serviços feitos sob encomenda avançados de Firewall> Settings>.
 

 
Etapa 2. O clique adiciona para criar um serviço feito sob encomenda novo.
 



 
Etapa 3. Dê entrada com um nome do serviço para a identificação e os propósitos do
gerenciamento.
 
Etapa 4. Escolha o protocolo da camada 3 que o serviço usa do tipo lista de drop-down.
 
Etapa 5. Se o ICMP é escolhido do tipo lista de drop-down, a seguir o tipo campo ICMP está
permitido. O tipo ICMP é o valor numérico que pode variar entre 0 e 40. Inscreva o número
de tipo ICMP no campo em branco.
 
Etapa 6. Se o TCP ou o UDP são escolhidos do tipo lista de drop-down, a seguir os campos
da porta do começo e de porta do revestimento estão permitidos. Entre na primeira porta
TCP ou UDP da escala que o serviço usa. Se usa somente uma porta, a seguir a porta do
começo e a porta do revestimento são os mesmos valores.
 
Etapa 7. Entre na última porta TCP ou UDP da escala que o serviço usa. Se usa somente
uma porta, a seguir a porta do começo e a porta do revestimento são os mesmos valores.
 
Etapa 8. Se outro é escolhido do tipo lista de drop-down, a seguir o campo de número de
protocolo está permitido. O número de protocolo é um valor numérico que possa variar entre
0 a 254. Inscreva o número de protocolo no campo em branco.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Edite o serviço feito sob encomenda
 

Etapa 1. Verifique uma regra na tabela do serviço feito sob encomenda para editar o serviço
de firewall.
 
Etapa 2. O clique edita para abrir adicionar/edita a página de configuração dos serviços
feitos sob encomenda para editar um serviço selecionado.
 



 
Etapa 3. Edite a regra e a salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 


	Adicionar serviços feitos sob encomenda em RV180 e em RV180W
	Objetivos
	Dispositivos aplicáveis
	Adicionar um serviço feito sob encomenda em RV120W
	Edite o serviço feito sob encomenda


