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Ajustes do email do log em RV110W 
Objetivo
 

O RV110W tem a capacidade para enviar logs da informação de sistema a uma conta de
email. Esta característica permite que um administrador fique atualizado na condição do
roteador. Este artigo explica como configurar configurações de registro do email no
RV110W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV110W
  

Etapas do procedimento
 
Configuração do email do log
 

Etapa1. Use a utilidade de configuração de roteador para escolher a administração >
registrando > ajustes do email. A página dos ajustes do email abre.
 



 
Etapa 2. À direita dos logs do email, verifique a caixa da possibilidade para enviar logs
através do email.
 



 
Etapa 3. O clique configura a severidade para ir à administração > registrando > as
configurações de registro a configurar que registra para enviar por correio eletrónico.
 
Nota: Esta ação reorienta-o a uma outra página e cancela-a todas as mudanças que você
fizer.
 
Etapa 4. No campo de endereço do servidor do email, incorpore um endereço do servidor
de e-mail que seja associado com os endereços email destinatários.
 
Etapa 5. No campo de porta de servidor do email, entre no número de porta para o
fornecedor de serviço de e-mail.
 



Nota: Se o fornecedor de serviço de e-mail não exige um número de porta especial, deixe o
padrão (25) no campo.
 
Etapa 6. No campo do retorno do endereço email, incorpore um endereço email que receba
email do log quando os endereços email preliminares são inativos.
 
Passo 7. Na emissão ao campo do endereço email (1), incorpore o primeiro endereço email
que recebe o email do log.
 
Etapa 8. Na emissão ao campo (opcional) do endereço email (2), incorpore o segundo
endereço email que recebe o email do log se você deseja.
 
Etapa 9. Na emissão ao campo (opcional) do endereço email (3), incorpore o terceiro
endereço email que recebe o email do log se você deseja.
 



 
Etapa 10. À direita da criptografia do email (SSL), verifique a caixa da possibilidade para
cifrar email.
 



 
Etapa 11. Da autenticação com menu suspenso do servidor SMTP, escolha o tipo de
autenticação que o servidor de e-mail usa.
 
Etapa 12. Se você não escolhe nenhuns, salte a etapa 12. Se você escolhe uma outra
opção, incorpore o username para a conta de email ao campo do nome de usuário de
autenticação do email e a senha para a conta no campo de senha de autenticação do email.
 



 
Etapa 13. Teste do clique para testar imediatamente a conexão do email.
 



 
Etapa 14. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
  

Envie logs do email pela programação
 



 
Etapa1. Do menu suspenso da unidade, escolha como frequentemente você gostaria de
receber os email do log.
 
Nota: Se você escolhe nunca, os email do log estão enviados nunca.
 



 
Etapa 2. Se você escolhe o semanário, escolha um dia da semana receber os email - do
menu suspenso do dia.
 



 
Etapa 3. Se você escolhe o semanário ou o diário, escolha uma hora do dia receber os
email dos menus suspensos do tempo.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
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