
Licença de ProtectLink da elevação no roteador
RV016 e RV082 

Objetivo
 

Cisco ProtectLink fornece a segurança adicional para dispositivos de rede. Filtra os
endereços de Web site (URL) e Web site potencialmente maliciosos dos blocos. ProtectLink
ajuda a obstruir ataques com base na Web e acesso à Web do controle para seu negócio
inteiro no Gateway de Internet. A Web de ProtectLink não exige nenhum hardware adicional
e é fácil de estabelecer-se e controlar, ele igualmente ajuda a restringir o acesso aos Web
site ofensivos ou nõ laboráveis, com esta característica você pode reforçar políticas do
Web-uso para melhorar a produtividade da empresa e para reduzir ameaças com base na
Web.
 
Este documento explica o procedimento para promover a licença de ProtectLink no RV016 e
no RV082.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV016 
• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.1.02
  

Upgrade de licença de ProtectLink
 

Etapa 1. O log no utilitário de configuração da Web e escolhe a licença de Cisco ProtectLink
Web>. A página da licença abre:
 

 
Nota: Esta página está disponível somente se o serviço de Web de Cisco ProtectLink é
ativado.



Etapa 2. Clique a atualização sob a área da licença para refrescar o onscreen indicado
informação de licença. A área da informação de licença indica a informação sobre a licença
atual.
 

 • Estado — O estado da licença. Ativado ou Expired é indicada. Clique a licença detalhada
vista ver em linha em linha a informação de licença. A página do detalhe do produto de
ProtectLink abre: 
 
 • Plataforma — O tipo de plataforma, serviço de gateway, é indicado.
 
 • A licença expira sobre — A data e hora a licença expira (um ano depois que o serviço foi
ativado).
 

Etapa 3. O clique renova sob a área da informação de licença para que a informação renove
a licença. O navegador da Web toma-o ao local de ProtectLink para comprar uma chave da
extensão.
 
Etapa 4. Uma vez que a chave foi comprada, use o utilitário de configuração da Web e
escolha serviços de ProtectLink da Web > do registro de Cisco ProtectLink e obtenha uma
ativação Code(AC). 
 

 
Etapa 5. Clique serviços de ProtectLink do registro e obtenha uma ativação Code(AC). O
registro que sua página de produto abre:
 



 
 
Etapa 6. Incorpore a chave do registro.
 

 
Etapa 7. Clique em seguida. A página do contrato de licença abre: 
 



 
Etapa 8. Escolha-me aceitam o botão de rádio para aceitar as circunstâncias e o clique 
submete-se. A página da informação de registro publica-se
 
Etapa 9. Incorpore os detalhes apropriados da informação de registro e enrole-os para baixo
para clicar submetem-se. A página do registro da confirmação abre,
 



 
 
Etapa 10. APROVAÇÃO do clique. A página de código de ativação parece confirmar o
registro do produto
 
Etapa 11.  Esta página indica a informação sobre o código de ativação exigido para a
ativação do produto. O código de ativação é enviado por correio eletrónico igualmente ao
endereço fornecido.
 

 
Etapa 12.  Clique o uso a ativação Code(AC) ativar serviços de ProtectLink. A ativação que
sua página de produto abre:
 



 
 
Etapa 13. Dê entrada ao código de ativação.
 
Etapa 14. Clique em Next.
 

 
Etapa 15. Verifique a ativação e clique-a em seguida.
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