
Configuração do Failover e da recuperação em
RV215W 

Objetivo
 

O Failover e a recuperação são as características poderosas que são usadas para
assegurar uma conexão constante ao Internet no RV215W. Um Failover ocorre quando a
conexão de WAN dos Ethernet do RV215W é perdida. Neste momento a conexão 3G toma
sobre e fornece o Internet ao RV215W. Uma recuperação ocorre quando o RV215W reverte
de volta a usar a conexão Ethernet. Uma conexão de WAN dos Ethernet e uma conexão de
WAN 3G devem ambos ser configuradas para que estas características trabalhem. Para
utilizar a característica do Failover, o modo da conexão para a rede móvel deve ser ajustado
a automático na página móvel da rede.
 
Este artigo explica como configurar o Failover e os recursos de recuperação no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Failover & recuperação
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha trabalhos em rede > WAN >
Failover & recuperação. A página do Failover & da recuperação abre:
 



 
Etapa 2. Clique o botão de rádio permitido no Failover ao campo 3G MACILENTO para
permitir a característica do Failover. Um Failover ocorre sempre que a conexão de WAN dos
Ethernet falha e a conexão de WAN 3G toma sobre.
 
Etapa 3. Clique o botão de rádio permitido na recuperação de volta ao campo MACILENTO
dos Ethernet para permitir os recursos de recuperação. Uma recuperação ocorre sempre
que a conexão de WAN dos Ethernet recomeça a Conectividade que segue um Failover.
 
Etapa 4. Incorpore o intervalo de tempo em que as verificações RV215W para Failover no
campo do intervalo da verificação do Failover.
 
Etapa 5. Incorpore o intervalo de tempo em que as verificações RV215W para recuperações
no campo do intervalo da verificação da recuperação.
 
Etapa 6. Clique o botão de rádio que corresponde ao tempo de recuperação desejado.
 
Etapa 7. Se o segundo botão de rádio é clicado na etapa precedente, incorpore o começo e
termine-o o tempo em que o RV215W será permitido reverter de volta à conexão Ethernet.
 
Etapa 8. Clique o botão de rádio que corresponde ao local desejado da validação no campo



do local da validação da conexão. Este local valida se uma conexão com o Internet foi
restabelecida após um Failover ou uma recuperação.
 

• Gateway — O gateway padrão é usado como o local da validação.
 
• Costume IPv4 — Incorpore um IP address para usar-se como o local da validação.
 

Etapa 9. Salvaguarda do clique.
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