
Conexão PPTP da instalação sobre o VPN para
um acesso de cliente VPN em RV220W do
sistema operacional MAC 

Objetivo
 

Este documento explica o procedimento para usar o cliente VPN do padrão do sistema
operacional MAC para setup uma conexão PPTP sobre o túnel VPN para um acesso de
cliente VPN. Supõe se há dois locais situa A e situe o B. Ambos têm um túnel VPN
estabelecido entre eles. Ambos usam o mesmo dispositivo RV220W. Umas credenciais do
usuário cliente com nome de usuário e senha são ajustadas no local B. Então o documento
explica o procedimento para alcançar o local B do local A sobre o túnel no ambiente do
MAC OS.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV220W 
• RV120W
  

Instalação da conexão de VPN
 
Conjunto de usuário VPN no local remoto
 

Um usuário VPN para o PPTP já estabelece-se no local remoto. O username que é test123
e senha que são test123123.
 

  
Criação da conexão de VPN
 



 
Etapa 1. Clique + sinal criar uma nova conexão.
 
Etapa 2. Escolha o VPN da lista de drop-down da relação porque a conexão desejada a ser
ajustada é VPN.
 
Etapa 3. Escolha o PPTP do tipo lista de drop-down VPN; porque o PPTP é o tipo de
conexão de VPN a ser ajustada.
 
Etapa 4. Dê entrada com todo o nome para a conexão no campo de nome do serviço. No
exemplo que o nome testa é entrado.
 
Etapa 5. O clique cria para criar a conexão de VPN.
  

Configuração da conexão de VPN
 

 
Etapa 1. Clique o teste da conexão criado das conexões indicadas para configurar os
ajustes.
 



 
Etapa 2. A lista de drop-down da configuração dá a informação sobre quaisquer ajustes da
configuração precedente salvar para toda a conexão. Se se exige para salvar os ajustes de
configuração da conexão, a seguir escolha adicionam a opção de configuração da lista de
drop-down da configuração. Neste caso não se exige para salvar os ajustes de configuração
e consequentemente a opção padrão é escolhida.
 
Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do server ao
campo de endereço do servidor. O endereço do servidor é o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT remoto da rede de área local do dispositivo no ponto final do túnel.
Aqui neste caso o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT local da rede de
área local é 192.168.10.1 e o endereço de rede de área local remoto é 192.168.1.1.
 
Etapa 4. Dê entrada com o nome de usuário apropriado da conta no campo de nome da
conta. Aqui o nome da conta é o username (test123).
 
Etapa 5. Ajustes da autenticação do clique. Uma caixa de diálogo que permita que o usuário
incorpore uma senha aparece.
 



 
Etapa 6. Clique o botão de rádio da senha como o método de autenticação de usuário é
ajustado como a senha. Incorpore então a senha ao campo correspondente. Neste
exemplo, a senha é test123123. Esta senha é para o usuário da conta.
 

• SecurID RSA — Há um dispositivo portátil dado às vezes aos usuários que gerencia um
valor numérico. Se o mecanismo da autenticação está ajustado pelo server é com este
valor numérico esta opção está usada então que. 
 
• Certificado — O server emite às vezes Certificados da autenticação ao usuário. Se o
usuário transferiu o presente do certificado então aqueles podem ser transferidos arquivos
pela rede para a autenticação. Clique o botão seleto para escolher o certificado apropriado
transferido. 
 
• Kerberos — O Kerberos é um protocolo de segurança usado para a autenticação de
usuário. O usuário envia o nome de usuário da conta dado entrada com ao server. O
server autentica o usuário e envia ao usuário uma chave de sessão e um bilhete que tenha
basicamente a informação sobre o ID do usuário, o endereço de rede do usuário e o
período de validade da sessão. 
 
• CryptoCard — O método de CryptoCard informará o usuário uma senha do server cada
vez os log de usuário no server.
 

Etapa 7. Aprovação do clique.
 
Etapa 8. Para certificar-se de todo o tráfego está sendo enviada com o VPN, clica o 
avançado.
 



 
Etapa 9. Verifique a emissão todo o tráfego sobre a caixa de verificação VPN. Isto permitirá
todos os pacotes de atravessar a conexão de VPN.
 
Etapa 10. Aprovação do clique.
 

 
Etapa 11. Clique o botão Apply Button para aplicar as configurações feitas à conexão.
 



 
Etapa 12. O clique conecta para conectar.
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