
Permita a transmissão VPN no Roteadores
RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN 

Objetivo
 

A transmissão VPN é uma característica que seja usada para permitir o tráfego VPN gerado
dos clientes VPN conectados a este roteador para passar através do roteador. Geralmente,
cada Network Address Translation (NAT) dos suportes de roteador a fim conservar
endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT quando você quiser apoiar diversos
clientes com a mesma conexão com o Internet. A transmissão VPN permite que o VPN
passe completamente ao Internet, que é iniciado de um cliente VPN, e enviado então ao
gateway de VPN remoto. Esta característica é encontrada geralmente no Roteadores home
que apoia o NAT. 
 
Este artigo explica como permitir a transmissão VPN no Roteadores RV016, RV042,
RV042G, e RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.2.08
  

Permita a transmissão VPN
 

Etapa 1. Entre à utilidade de configuração de roteador e escolha VPN > VPN Passthrogh. A
página da transmissão VPN abre:
 

 
Etapa 2. (opcional) para permitir que os túneis de IPsec passem através do roteador clica o
botão de rádio da possibilidade no campo da transmissão do IPsec. Esta opção deve ser
permitida quando um túnel do IPSec VPN está no uso no Roteadores do RV0xx Series ou
se o Roteadores do RV0xx Series se encontra entre dois pontos finais de um túnel do IPSec
VPN. O IPsec usa o security payload e o cabeçalho de autenticação encapsulados a
transferência de dados seguros.



Etapa 3. (opcional) para permitir que o protocolo de tunelamento Point-to-Point passe
através do roteador, clica o botão de rádio da possibilidade no campo da transmissão PPTP
. Esta opção deve ser permitida quando o roteador do RV0xx Series se encontra entre dois
pontos finais de um túnel PPTP VPN. O PPTP está usado para assegurar transferência
segura e segura do tráfego de um nó do VPN a outro enquanto apoia a criptografia e a
compressão dos pacotes de dados.
 
Etapa 4. (opcional) para permitir que o protocolo Layer 2 Tunneling Protocol passe através
do roteador, clica o botão de rádio da possibilidade no campo da transmissão L2TP. Esta
opção deve ser permitida quando o roteador do RV0xx Series se encontra entre dois pontos
finais de um túnel L2TP VPN. O L2TP é mais seguro do que o PPTP mas precisa mais hora
de computar porque tem mais criptografia aérea.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique. A configuração da transmissão VPN salvar.
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