
Túnel do gateway para gateway VPN entre
roteadores Wireless RV120W 

Objetivo
 

Um Virtual Private Network (VPN) é uma rede que forneça a Conectividade remota através
de uma conexão de túnel do Internet entre dois lugares. Um dos tipos de VPN é um túnel do
gateway para gateway VPN. Com gateway para gateway, você pode remotamente conectar
ramos diferentes de sua empresa situada em áreas geográficas diferentes, fazendo a
transmissão e a recepção dos dados entre as áreas mais seguras. Este artigo explica como
criar um túnel do gateway para gateway VPN entre dois dispositivos RV120W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV120W
  

Versão de software
 

• v1.0.3.10
  

Procedimento Passo a Passo
 

Nota: Antes que você comece com a configuração, certifique-se que ambos os dispositivos
estão em redes diferentes.
 
Etapa1. No utilitário de configuração local da Web do Firewall do Sem fio-n VPN RV120W,
escolha VPN > IPsec > avançou a instalação VPN. A página avançada da instalação VPN 
abre:
 



 
Etapa 2. Sob a tabela da política de IKE, o clique adiciona. Adicionar/edita a página de
configuração da política de IKE abre:
 

 



 
 

 
Etapa 3. No campo de nome da política, dê entrada com o nome que você quer para esta
política.
 
Etapa 4. Sob parâmetros IKE SA, na lista de drop-down do método de autenticação, escolha
a chave pré-compartilhada.
 
Etapa 5. No campo de chave pré-compartilhada, incorpore a chave a ser compartilhada com
o outro gateway RV120W.
 



Etapa 6. Salvaguarda do clique para salvar seus ajustes.
 
Etapa 7. Repita etapas 1 com 6 no RV120W remoto.
 
Etapa 8. No utilitário de configuração local da Web do Firewall do Sem fio-n VPN RV120W,
escolha VPN > IPsec > avançou a instalação VPN. A página avançada da instalação VPN 
abre:
 

 
Etapa 9. Sob a tabela da política de VPN, o clique adiciona. Adicionar/edita a página de
configuração da política de VPN abre:
 

 
 





Etapa 10. No nome da política, dê entrada com um nome para esta política.
 
Etapa 11. No campo do ponto final remoto, dê entrada com um nome da conexão remota.
 
Etapa 12. Sob a seleção do tráfego local, no campo de endereço de início, incorpore o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da rede local.
 
Nota: Você pode escolher um endereço da extremidade que estabeleça uma escala
específica dos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para esta conexão.
 
Etapa 13. No campo da máscara de sub-rede, incorpore a máscara de sub-rede da rede
local.
 
Etapa 14. Sob a seleção remota do tráfego, no campo de endereço de início, incorpore o
endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da rede remota.
 
Nota: Você pode escolher um endereço da extremidade que estabeleça uma escala
específica dos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para esta conexão.
 
Etapa 15. No campo da máscara de sub-rede, incorpore a máscara de sub-rede da rede
remota.
 
Etapa 16. Salvaguarda do clique para salvar seus ajustes.
 
Etapa 17. Repita etapas 8 a 16 no RV120W remoto, e comute os endereços de início locais
e remotos.
 
Etapa 18. No utilitário de configuração local da Web do Firewall do Sem fio-n VPN RV120W,
escolha o estado > o estado da conexão IPSec. A página do estado da conexão IPSec abre:
 

 
Etapa 19. Sob o IPSec ativo SA, certifique-se que a política de IPsec está estabelecida. Isto
significa que a conexão entre ambos os gateways é bem sucedida.
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