
Configuração das configurações de usuário em
RV215W 

Objetivo
 

O RV215W permite uma conta de administrador e uma conta do convidado. O administrador
pode fazer mudanças ao roteador quando a conta do convidado tiver o acesso somente
leitura.
 
A complexidade da senha permite que um administrador de rede crie uma senha mais forte
para o acesso de rede. Faz a rede mais segura.
 
Este artigo explica como configurar o usuário e as configurações de senha no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Configuração das configurações de usuário
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > usuários. A
página dos usuários abre:
 

  
Ativação da conta
 

Este procedimento explica como permitir uma conta do convidado no dispositivo.
 



 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação ativa para permitir uma conta do convidado no
Rv215W. A conta do convidado permite que os usuários múltiplos conectem ao dispositivo
mas com o acesso do read only.
 
Nota: A conta do convidado pode ser permitida somente pelo administrador.
 
Etapa 2. Se o usuário quer mudar somente o convidado permita ajustes a seguir clique a 
salvaguarda na parte inferior da página.
  

Ajustes da conta de administrador
 

Este procedimento explica como o administrador pode fazer mudanças aos ajustes da conta
de administrador. As mudanças periódicas à conta de administrador aumentam a
Segurança da conta.
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação de configurações do administrador da edição para
editar os ajustes do administrador.
 
Nota: O nome de usuário e senha do administrador do padrão é Cisco.
 
Etapa 2. Incorpore o username novo do administrador ao campo de nome de usuário novo.
 
Etapa 3. Incorpore a senha antiga do administrador ao campo de senha antiga.
 
Etapa 4. Incorpore a senha nova para o administrador ao campo de senha novo. A senha
pode conter caixa, Lowercase, números e símbolos. A senha pode ser até 64 caráteres por
muito tempo.
 
Etapa 5. Incorpore a senha nova outra vez ao campo de senha novo dactilografar. A senha
deve combinar a senha nova na etapa precedente.
 
Etapa 6. Se o usuário quer somente mudar o convidado permite e os ajustes do
administrador a seguir clicam a salvaguarda na parte inferior da página.
  

Ajustes do convidado
 

Este os procedimentos explicam como o administrador pode fazer mudanças aos ajustes da
conta do convidado.



 
Nota: Os ajustes do convidado podem ser editados somente se a conta do convidado é
permitida na área da ativação da conta.
 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação de configurações do convidado da edição para
editar os ajustes do administrador.
 
Etapa 2. Incorpore o username novo do convidado ao campo de nome de usuário novo.
 
Etapa 3. Incorpore a senha antiga do convidado ao campo de senha antiga.
 
Etapa 4. Incorpore a senha nova para o convidado ao campo de senha novo. A senha pode
conter caixa, Lowercase, números e símbolos. A senha pode ser até 64 caráteres por muito
tempo.
 
Etapa 5. Incorpore a senha nova outra vez ao campo de senha novo dactilografar. A senha
deve combinar a senha nova na etapa precedente.
 
Etapa 6. Se o usuário quer somente mudar o convidado permita, ajustes do administrador, e
os ajustes do convidado a seguir clicam a salvaguarda na parte inferior da página.
  

Nome de usuário & senha da importação
 

Este procedimento mostra como o administrador pode importar usuários de um arquivo .csv.
 

 
Etapa 1. O clique consulta para selecionar um arquivo que contenha os nomes de usuário e
senha do PC.
 
Etapa 2. Importação do clique.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique.
  

A vírgula separada avalia o formato do arquivo (CSV) para usuários
 

Este procedimento mostra o formato do arquivo .csv.
 



 
Etapa 1. Abra um editor de texto ou todo o aplicativo que reservar exportar ou crie um
arquivo CSV.
 
Etapa 2. Inscreva os usuários a ser adicionados em uma nova linha e na senha para os
usuários na linha seguinte.
 
Nota: Os usuários múltiplos e as senhas podem ser adicionados separaram por uma vírgula
(,).
 
Etapa 3. Salvar o arquivo como arquivo .csv.
  

Configuração de complexidade da senha
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a complexidade da
administração > da senha. A página da força da senha abre:
 

 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir a complexidade da
senha.
 
Etapa 3. Incorpore menos quantidade de caráteres que a senha pode ser no campo mínimo
da força da senha.
 
Etapa 4. Incorpore menos quantidade de classes que a senha pode estar no número
mínimo de campo de classes do caráter. As classes diferentes são:
 

• Caixa — Estas são letras de caixa tais como o “ABCD”.
 
• Caixa baixa — Estas são letras minúsculas tais como o “abcd”.
 
• Numérico — Estes são números tais como "1234".



• Caracteres especiais — Estes são caracteres especiais como “! @#$”.
 

 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para impedir que um usuário faça
à senha nova o mesmos que a senha atual.
 

 
Etapa 6. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para dar à senha um a data de
expiração.
 
Etapa 7. (opcional) se você escolhe permitir o envelhecimento de senha na etapa
precedente, incorpora o tempo tomado antes que uma senha expire no campo do tempo do
envelhecimento de senha. Depois que a senha expira uma senha nova deve ser criada.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
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