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Cliente estabelecido de QuickVPN entre
WRVS4400N e RV220W 

Objetivo
 

Este documento apresenta o procedimento para estabelecer o software do cliente de
QuickVPN entre o WRVS4400N e o RV220W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

WRVS4400N
RV220W
  

Instalação de QuickVPN
 

Aqui, nesta encenação um túnel do IPSec VPN é ajustado primeiramente entre o
WRVS4400N e o RV220W.
 
O estado do túnel pode ser verificado em RV220W se você escolhe o estado > o estado da
conexão IPSec do utilitário de configuração da Web.
 

 
O estado do túnel pode ser verificado no WRVS4400N se você escolhe VPN > sumário do 
utilitário de configuração da Web.
 



 
Uma conta de usuário VPN é criada agora no WRVS4400N. Esta conta seria usada para
conectar QuickVPN.
 
Etapa1. Para criar uma conta, escolha VPN > contas do cliente VPN do utilitário de
configuração da Web do WRVS4400N. A página das contas do cliente VPN abre:
 

 
Etapa 2. Sob a área da informação cliente, incorpore o username desejado (aqui é test12) e
a senha (aqui é test1234). Clique adicionar/botão Save Button para criar o novo usuário.
 



 
Agora, um certificado será exigido para este usuário criado pelo cliente de QuickVPN atual
no lado RV220W para conectar remotamente ao WRVS4400N.
 

 
Etapa 3. Para gerar o certificado, a exportação do clique para o botão Admin sob a área do
gerenciamento certificado no cliente VPN explica página. Um arquivo certificado será
transferido ao computador. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
 
Etapa 4. Copie o arquivo certificado obtido para o usuário no WRVS440N, ao computador
conectado a RV220W, cliente running de QuickVPN. O arquivo deve ser copiado de “a
empresa de pequeno porte C:\Program Files\Cisco \ a trajeto cliente de QuickVPN”. Este
trajeto acontece ser verdadeiro se o cliente de QuickVPN é instalado em um local padrão.
 
Etapa 5. Agora, comece o software do cliente de QuickVPN no computador conectado a
RV220W.Enter todo o nome de perfil (teste dado aqui). Incorpore o username (como test12
neste caso) e a senha (como test1234 neste caso). Incorpore o IP remoto de WAN de
WRVS4400N ao campo de endereço do servidor. Escolha o automóvel na porta para o
campo de QuickVPN.
 



 
Etapa 6. Clique o botão Save Button para salvar as configurações de conexão em um perfil
com teste do nome concedido. O clique conecta conectando ao WRVS4400N remotamente.
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