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Ajustes dos clientes VPN em RV110W 
Objetivo
 
Um Virtual Private Network (VPN) é uma rede estabelecida entre várias posições remotas como
quando os escritórios pequenos se comunicam com uma sede. Um cliente VPN é meios da
conexão com o VPN. Este artigo explica como configurar ajustes dos clientes VPN no RV110W.
  
Dispositivos aplicáveis
 

RV110W
  

Etapas do procedimento
 
Configuração PPTP
 
O protocolo de tunelamento ponto a ponto (PPTP) é um procedimento da rede que fixe conexões
entre posições remotas sobre um VPN. Este procedimento explica como configurar ajustes PPTP.
 
Etapa1. Use o utilitário de configuração com base na Web para escolher VPN > clientes VPN. A
página dos clientes VPN abre.
 
Para endireitar do servidor de PPTP, verifique a caixa de seleção da possibilidade para permitir
mudanças ao servidor de PPTP.
 
No endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para campos do servidor de PPTP,
incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para o servidor de PPTP.
 
No endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para campos dos clientes de PPTP,
incorpore o intervalo de endereço IP a que o servidor de PPTP conectará.
 



A etapa 2.To o direito da criptografia de MPPE, verifica a caixa de seleção da possibilidade à 
criptografia da criptografia Point-to-Point microsoft (MPPE) a que está usado quando um cliente
VPN PPTP conecta ao RV110W.
 



Etapa 3. À direita de Netbios sobre o VPN, verifique a caixa de seleção para permitir
comunicações de NetBIOS sobre o túnel VPN.
 
Clique a salvaguarda para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
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Adicionar ou edite um cliente VPN
 
As instalações desta característica um usuário para um cliente VPN e fazem mudanças aos
ajustes.
 
Etapa 1. O clique adiciona a fileira para adicionar um cliente VPN novo, ou para editar um cliente
VPN existente, para verificar uma caixa de seleção do cliente VPN e um clique edite.
 
Etapa 2. Verifique a caixa de seleção da possibilidade para permitir o cliente VPN.
 
Etapa 3. No campo de nome de usuário, incorpore o username para um usuário que use o cliente
VPN.
 
Etapa 4. No campo de senha, incorpore a senha para o usuário.
 
Etapa 5. Verifique o usuário reservar para mudar a caixa de verificação de senha para permitir
que o usuário mude a senha.
 
Etapa 6. Do menu suspenso do protocolo, escolha um protocolo.
 

PPTP — Esta opção usa o Transmission Control Protocol (TCP) e o Generic Routing
Encapsulation (GRE).
QuickVPN — Esta opção usa transferência de hipertexto Protocol(HTTP) e o protocolo de
internet Security(IPsec).
 

Etapa 7. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
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Suprima de um cliente VPN
 
Esta característica permite que um usuário suprima de um cliente VPN que já exista.
 
Etapa1. Verifique uma caixa de seleção do cliente VPN.
 
Etapa 2. Supressão do clique.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
  
Ajustes do cliente VPN da importação
 
Um usuário pode importar ajustes dos clientes VPN com um arquivo CSV. Esta característica
ganha o tempo porque um doesn do usuário não tem que incorporar manualmente os ajustes.
 
Etapa 1. À direita dos ajustes do cliente VPN da importação, o clique consulta.
 
Etapa 2. Encontre o arquivo.
 
Etapa 3. Importação do clique para carregar o arquivo.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar mudanças ou cancelamento para rejeitá-los.
 

Nota: Os suportes do dispositivo um máximo dos clientes VPN 5.
 

Para mais informação, clique sobre os seguintes links:
 

Configuração básica do Virtual Private Network (VPN) no Firewall RV110W VPN
Configurar ajustes WPS no RV110W
Página dos produtos de firewall do Sem fio-n VPN de Cisco RV110W
Cliente do IPSec VPN Setup (vídeo)
Configuração de cliente VPN SSL (vídeo)
Local do roteador para situar a configuração do IPSec VPN
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb4716-basic-virtual-private-network-vpn-configuration-on-the-rv110.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb2334-configure-wps-settings-on-the-rv110w.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/routers/rv110w-wireless-n-vpn-firewall/model.html
https://youtu.be/MtvpESCYnrk
https://youtu.be/X2muBFPw9cM
https://youtu.be/YgKrGjK26Tk
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