
Configuração de cliente VPN em RV215W 
Objetivo
 

Um Virtual Private Network (VPN) é uma rede estabelecida entre várias posições remotas
como quando os escritórios pequenos se comunicam com uma sede. Um cliente VPN é
meios da conexão com o VPN. O protocolo de tunelamento ponto a ponto (PPTP) é um
procedimento da rede que fixe conexões entre posições remotas sobre um VPN. 
 
Este artigo explica como configurar clientes VPN no RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV110W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Clientes VPN
 
Configuração PPTP
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha VPN > clientes VPN. A página
dos clientes VPN abre:
 

 
Etapa 2. Verifique o servidor de PPTP para permitir mudanças ao servidor de PPTP.
 
Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do servidor de
PPTP ao endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para o campo do servidor
de PPTP.



Etapa 4. Incorpore o intervalo de endereço IP dos clientes de PPTP ao endereço IP de Um
ou Mais Servidores Cisco ICM NT para o campo dos clientes de PPTP. 
 
Etapa 5. Verifique a caixa de verificação da criptografia de MPPE para permitir a criptografia
Point-to-Point microsoft (MPPE). O PPTP com opção MMPE permite que o VPN use o
PPTP como o protocolo de túnel.
 
Etapa 6. Verifique o Netbios sobre a caixa de verificação VPN para permitir uma
comunicação de NetBIOS sobre o túnel VPN. O sistema de entrada/saída da rede básica
(NetBIOS) é um protocolo que permita que os computadores se comuniquem um com o otro
sobre o LAN. 
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique.
  

Adicionar o cliente VPN
 

 
Etapa 1. O clique adiciona a fileira.
 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir o cliente VPN.
 
Etapa 3. Incorpore o username do cliente ao campo de nome de usuário.
 
Etapa 4. Incorpore a senha do cliente ao campo de senha.
 
Etapa 5. Escolha o protocolo desejado da lista de drop-down do protocolo. As opções
disponíveis são:
 

• PPTP — Transmission Control Protocol (TCP) e Generic Routing Encapsulation (GRE)
dos usos. O PPTP não fornece a confidencialidade ou a criptografia.
 
• QuickVPN — Usa o protocolo secure hypertext transfer (HTTP) para a toda a
autenticação e negociação dos parâmetros de criptografia mas a conexão de dados é
segurança de protocolo do Internet pura (IPsec).  Fornece a confidencialidade e fornece
um túnel criptografado entre os computadores host.
 

A verificação (opcional) de etapa 6. permite que o usuário mude a caixa de verificação de



senha. Esta opção está disponível somente quando QuickVPN é escolhido da etapa acima.
 
Etapa 7. Salvaguarda do clique. 
  

Edite o cliente VPN
 

 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação desejada do cliente VPN.
 
Etapa 2. Clique editam e seguem etapas 3-7 da seção do cliente VPN adicionar.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique.
  

Cliente VPN da supressão
 



 
Etapa1. Verifique a caixa de verificação desejada do cliente VPN.
 
Etapa 2. Supressão do clique.
 
Etapa 3. Salvaguarda do clique.
  

Clientes VPN da importação
 

Um usuário pode importar ajustes dos clientes VPN com um arquivo .CSV. Esta
característica ganha o tempo porque um usuário não tem que incorporar os ajustes
manualmente.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha VPN > clientes VPN. A
página dos clientes VPN abre:
 



 
Etapa 2. O clique consulta na parte inferior da página para escolher o arquivo .csv do
sistema atual.
 
Etapa 3. Importação do clique para carregar o arquivo.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
 


	Configuração de cliente VPN em RV215W
	Objetivo
	Dispositivos aplicáveis
	Versão de software
	Clientes VPN
	Configuração PPTP
	Adicionar o cliente VPN
	Edite o cliente VPN
	Cliente VPN da supressão
	Clientes VPN da importação



