
Registro e Ativação Web do ProtectLink nos 
Roteadores VPN RV016 e RV082

Objetivo

O Cisco ProtectLink Web é um serviço de segurança que pode filtrar o conteúdo por site ou URL e 
proteger contra ataques baseados na Web. O Cisco ProtectLink Web está disponível para RV016 e 
Rv082 com a compra de uma licença.

O objetivo deste documento é descrever o registro e a ativação da proteção da Web do ProtectLink 
para os Roteadores VPN RV016 e RV082.

Dispositivos aplicáveis

â€¢RV016 
â€¢RV082

Versão de software

â€¢v4.2.2.08

Cisco ProtectLink Configuração da Web

Registro do produto

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário de configuração da Web e selecione Cisco ProtectLink Web. A 
página da Web Cisco ProtectLink abre:

Etapa 2. Clique em Register ProtectLink services e obtenha um código de ativação (AC) para 
registrar o roteador para ProtectLink. O link abre a página Registrar seu produto em uma janela 
separada no navegador.



Como alternativa, você também pode fazer login no utilitário de configuração da Web, escolher 
Resumo do sistema e clicar em Registrar para registrar o roteador para ProtectLink.

Etapa 3. Insira a Chave de registro no campo Insira sua Chave de registro.

Etapa 4. Clique em Next. A página Confirmar termos de licença é aberta:



Etapa 5. Clique no botão de opção Aceito e clique em Enviar para concordar com as condições.



Etapa 6. A página Registration Information é exibida. Insira os detalhes das informações de registro 
apropriadas e role para baixo para clicar em Submit.



Passo 7. A página Confirmar registro é aberta e uma confirmação final das informações de registro 
inseridas é exibida. Para editar informações, clique em Editar; caso contrário, clique em OK para 
continuar.

Observação: A página Código de ativação será aberta. Esta página confirma o registro do produto. A 
página exibe informações sobre o Código de ativação necessário para a ativação do produto. O código 
de ativação também é enviado por e-mail para o endereço fornecido.



Ativação do produto

Etapa 1. Inicie a sessão no utilitário de configuração da Web e selecione Cisco ProtectLink Web. A 
página da Web Cisco ProtectLink abre:

Etapa 2. Clique no link Use the Ativation Code(AC) para ativar os serviços ProtectLink. A página 
Ativar seu produto será aberta:

Etapa 3. Insira o código de ativação no campo Inserir código de ativação.

Etapa 4. Clique em Next.



Etapa 5. Verifique a ativação e clique em Avançar.

Observação: A página Finish Ativation é aberta. Isso confirma a ativação dos serviços ProtectLink no 
dispositivo. Para fazer alterações futuras nas licenças, o nome de usuário e a senha obtidos durante o 
registro podem ser usados para modificar as configurações.

Etapa 6. Atualize a página ProtectLink enquanto o dispositivo ainda estiver conectado à Internet. As 
opções do ProtectLink são exibidas.



Sobre esta tradução
A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e
humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma,
independentemente da localização.
 
Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas
por um tradutor profissional.
 
A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda
que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.


