
Configuração do logging remoto no VPN Router
RV180 e RV180W 

Objetivo
 

No R180 e no RV180W, o roteador pode enviar mensagens de erro de sistema e
estatísticas a um usuário remoto através do email. Este artigo mostra como editar a
configuração do logging remoto no Roteadores R180 e RV180W VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV180
 
• RV180W
  

Etapas do procedimento
 
O email registra ajustes
 

Este procedimento mostra como configurar ajustes para os log de sistema enviados através
do email.
 
Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher a administração > registrando
> configuração do logging remoto.
 





Etapa 2. No campo remoto do identificador do log, incorpore uma frase a ser anexado ao
começo de cada notificação de E-mail para permitir uma identificação mais fácil.
 
Etapa 3. Para permitir logs do email, verifique a caixa de seleção da possibilidade à direita
dos logs do email.
 



 
Etapa 4. No campo de endereço do servidor do email, dê entrada com um endereço IP de



Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou o nome da Web para o servidor de e-mail das
contas destinatárias.
 



 
Etapa 5. No campo de porta S TP, entre no número de porta a que o servidor SMTP



conecta.
 



 
Etapa 6. No campo do retorno do endereço email, incorpore um endereço email a que



rejeitou email será enviado.
 



 
Passo 7. Na emissão ao campo do endereço email (1), incorpore um endereço email que



receba os logs.
 
Etapa 8. (opcional) na emissão ao campo do endereço email (2), incorpora um endereço
email que receba os logs.
 
Etapa 9. (opcional) na emissão ao campo do endereço email (3), incorpora um endereço
email que receba os logs.
 
Etapa 10. Se o servidor SMTP exige uma autenticação, escolha o tipo do autenticação da
autenticação com menu suspenso do servidor SMTP, e incorpore o nome de usuário e
senha para o servidor SMTP.
 
Etapa 11. Clique o teste para confirmar a conexão com o S TP.
 
Etapa 12. Verifique a resposta a Indentd da caixa de verificação do servidor SMTP para
mandar o roteador responder aos pedidos da identidade do servidor SMTP.
 
Etapa 13. Salvaguarda do clique para salvar mudanças, ou cancelamento do clique para
rejeitá-las.
  

Envie logs do email pela programação
 

Este procedimento mostra como configurar o roteador para enviar email do log em uma
base de rotina.
 
Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher a administração > registrando
> configuração do logging remoto.
 



 
Etapa 2. Do menu suspenso da unidade, escolha como frequentemente você gostaria de



logs de ser enviado.
 

• Nunca — Esta opção nunca envia logs.
 
• De hora em hora — Esta opção envia a logs uma vez cada hora.
 
• Diário — Esta opção envia a logs ao mesmo tempo cada dia. Escolha que hora para que
o roteador envie o log do menu suspenso do tempo.
 
• Semanal — Esta opção registra uma vez por semana. Escolha que dia e hora para que o
roteador envie o log do menu suspenso da data e hora.
 

Etapa 3. Do menu suspenso de registro da política, escolha uma política de registro.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar mudanças, ou cancelamento do clique para
rejeitá-las.
  

Servidor de SYSLOG
 

Os servidores de SYSLOG são os server que podem recolher log de sistema para
administradores. Este procedimento mostra como configurar o roteador para enviar email do
log a um servidor de SYSLOG.
 
Etapa1. Use o utilitário de configuração da Web para escolher a administração > registrando
> configuração do logging remoto.
 





Etapa 2. Verifique a caixa de seleção à esquerda do servidor de SYSLOG.
 



 
Etapa 3. No campo à direita do servidor de SYSLOG, dê entrada com um endereço IP de



Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT ou um nome de Internet para o servidor de SYSLOG.
 
Etapa 4. Do menu suspenso de registro da política, escolha uma política de registro.
 
Etapa 5. Repita etapas 2 4 como você deseja.
 
Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar mudanças, ou cancelamento do clique para
rejeitá-las.
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