
Assistente de configuração em RV215W 
Objetivo
 

O assistente de configuração permite que um administrador de rede configure as
configurações básicas para o RV215W rapidamente e convenientemente. Este artigo
explica como configurar o assistente de configuração para o RV215W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV215W
  

Versão de software
 

• 1.1.0.5
  

Instalação VPN avançada
 
Configurar WAN com DHCP
 

O protocolo de configuração dinâmica host (DHCP) permite que você conecte seu roteador
ao Internet automaticamente. O provedor de serviço do Internet (ISP) usa o DHCP para
configurar os ajustes para o roteador para você. Execute este procedimento se seu ISP usa
o DHCP para a conectividade de Internet.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o assistente
de configuração. A página do assistente de configuração abre:
 

 



Etapa 2. Verifique não mostram sobre põem em andamento a caixa de verificação impedir o
indicador do assistente de configuração após o início de uma sessão.
 
Etapa 3. Clique em seguida.
 

 
Etapa 4. As verificações RV215W para uma conexão com o Internet. Depois que termina,
clique em seguida.
 

 
Etapa 5. Clique o endereço IP dinâmico, ou o botão de rádio DHCP (recomendado)
 
Etapa 6. Clique em seguida.
  

Configurar WAN com endereço IP estático
 

Um endereço IP estático é um endereço que não mude. Estes geralmente têm que ser



comprados de um ISP. Execute este procedimento se seu ISP usa IP address
estáticos para a conectividade de Internet. Este procedimento explica como configurar uma
conexão de WAN do IP Estático com o assistente de configuração.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o assistente
de configuração. A página do assistente de configuração abre:
 

 
Etapa 2. Verifique não mostram sobre põem em andamento a caixa de verificação impedir o
indicador do assistente de configuração após o início de uma sessão.
 
Etapa 3. Clique em seguida.
 

 
Etapa 4. As verificações RV215W para uma conexão com o Internet. Depois que termina,
clique em seguida.
 



 
Etapa 5. Clique o botão de rádio do IP Estático.
 
Etapa 6. Clique em seguida.
 

 
Etapa 7. No campo de endereço IP estático, incorpore o endereço IP estático da interface
WAN.
 
Etapa 8. No campo da máscara de sub-rede, incorpore a máscara de sub-rede para o
endereço estático da interface WAN.
 



Etapa 9. No campo IP do gateway, incorpore o IP address do gateway que a interface WAN
é se usar para conectar ao Internet.
 
Etapa 10. No campo DNS, incorpore o IP address do server preliminar do Domain Name
System (DNS). Um servidor DNS traça Domain Name aos IP address a ser usados por
dispositivos de rede.
 
Etapa 11. (opcional) nos DN secundários (opcionais) coloca, incorpora o IP address do
server secundário do Domain Name System (DNS).
 
Etapa 12. Clique em Next.
  

Configurar WAN com PPPoE
 

O Point-to-Point Protocol sobre Ethernet (PPPoE) usa um nome de usuário e senha simples
para alcançar a conexão com o Internet do ISP. Execute este procedimento se seu ISP usa
PPPoE para a conectividade de Internet. O procedimento explica como configurar ajustes
para PPPoE.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o assistente
de configuração. A página do assistente de configuração abre:
 

 
Etapa 2. Verifique não mostram sobre põem em andamento a caixa de verificação impedir o
indicador do assistente de configuração após o início de uma sessão.
 
Etapa 3. Clique em seguida.
 



 
Etapa 4. As verificações RV215W para uma conexão com o Internet. Depois que termina,
clique em seguida.
 

 
Etapa 5. Clique o botão de rádio de PPPoE.
 
Etapa 6. Clique em seguida.
 



 
Etapa 7. No campo de nome da conta, dê entrada com o nome da conta registrado com o
ISP.
 
Etapa 8. No campo de senha, incorpore a senha para a conta de PPPoE.
 
Etapa 9. No campo de senha da confirmação, datilografe a senha.
 
Etapa 10. Clique em seguida.
  

Configurar WAN com PPTP
 

O Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) usa um endereço IP estático e uma conta com o
ISP para conectar ao Internet. Execute este procedimento se seu ISP usa uma conexão
PPTP para a conectividade de Internet. Este procedimento explica como configurar ajustes
para o PPTP.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o assistente
de configuração. A página do assistente de configuração abre:
 



 
Etapa 2. Verifique não mostram sobre põem em andamento a caixa de verificação impedir o
indicador do assistente de configuração após o início de uma sessão.
 
Etapa 3. Clique em seguida.
 

 
Etapa 4. As verificações RV215W para uma conexão com o Internet. Depois que termina,
clique em seguida.
 



 
Etapa 5. Clique o botão de rádio PPTP (Europa somente)
 
Etapa 6. Clique em seguida.
 

 
Etapa 7. No campo de nome da conta, dê entrada com o nome da conta registrado com o
ISP.
 
Etapa 8. No campo de senha, incorpore a senha para a conta PPTP.
 
Etapa 9. No campo de senha da confirmação, datilografe a senha.
 



Etapa 10. No campo de endereço IP estático, incorpore o endereço IP estático da interface
WAN.
 
Etapa 11. No campo da máscara de sub-rede, incorpore a máscara de sub-rede para o
endereço estático da interface WAN.
 
Etapa 12. No campo IP do gateway, incorpore o IP address do gateway que a interface
WAN é se usar para conectar ao Internet.
 
Etapa 13. No campo do server, incorpore o IP address do servidor de Internet para o ISP.
 
Etapa 14. Clique em Next.
  

Configurar WAN com L2TP
 

O protocolo Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) igualmente usa um endereço IP estático e
uma conta com o ISP para conectar ao Internet. Execute este procedimento se seu ISP usa
uma conexão l2TP para a conectividade de Internet. Este procedimento explica como
configurar ajustes para o L2TP.
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > o assistente
de configuração. A página do assistente de configuração abre:
 

 
Etapa 2. Verifique não mostram sobre põem em andamento a caixa de verificação impedir o
indicador do assistente de configuração após o início de uma sessão.
 
Etapa 3. Clique em seguida.
 



 
Etapa 4. As verificações RV215W para uma conexão com o Internet. Depois que termina,
clique em seguida.
 

 
Etapa 5. Clique o botão de rádio L2TP (Europa somente)
 
Etapa 6. Clique em seguida.
 



 
Etapa 7. No campo de nome da conta, dê entrada com o nome da conta registrado com o
ISP.
 
Etapa 8. No campo de senha, incorpore a senha para a conta L2TP.
 
Etapa 9. No campo de senha da confirmação, datilografe a senha.
 
Etapa 10. No campo de endereço IP estático, incorpore o endereço IP estático da interface
WAN.
 
Etapa 11. No campo da máscara de sub-rede, incorpore a máscara de sub-rede para o
endereço estático da interface WAN.
 
Etapa 12. No campo IP do gateway, incorpore o IP address do gateway que a interface
WAN é se usar para conectar ao Internet.
 
Etapa 13. No campo do server, incorpore o IP address do servidor de Internet para o ISP.
 
Etapa 14. Clique em Next.
  

Configurações final
 

Execute este procedimento depois que você tem configurar o tipo de conexão com o
Internet MACILENTO. Este procedimento explica como configurar as configurações final
para o assistente de configuração.
 



 
Etapa 1. Da lista de drop-down da zona de hora (fuso horário), escolha uma zona de hora
(fuso horário) aplicar-se ao RV215W.
 
Etapa 2. Execute uma das seguintes ações:
 

• Permita a sincronização do protocolo Network Time Protocol — Clique este botão de
rádio para usar uns recursos de Internet para ajustar a data e hora no RV215W.
 
• Ajuste a data e hora manualmente — Clique este botão de rádio para ajustar
manualmente a data e hora no RV215W.
 
• clique aqui para importá-los de seu computador — clique aqui a relação para ajustar
automaticamente a data e hora à data e hora do computador conectado.
 

Etapa 3. (opcional) se você escolheu o grupo a data e hora manualmente em etapa 2,
escolhe a data e hora das listas de drop-down do ano, do mês, do dia, e do tempo.
 
Etapa 4. Clique em seguida.
 



 
Etapa 5. Clique um botão de rádio de acordo com o tipo desejado de MAC address.
 

• Endereço padrão do uso (recomendado) — Esta opção ajusta o MAC address do padrão
do RV215W como o MAC address para o RV215W. Esta opção deve ser usada na maioria
das situações.
 
• Use este endereço de computador — Esta opção ajusta o MAC address do computador
conectado como o MAC address para o RV215W.
 
• Use este endereço — Esta opção permite que você incorpore um MAC address para que
o dispositivo use-se. Use esta opção se seu ISP exige o RV215W ter um MAC address
específico
 



 
Etapa 6. (opcional) se você escolheu o uso este endereço na etapa 5, incorpora o MAC
address ao campo de entrada de texto adjacente para usar este endereço.
 
Etapa 7. O clique submete-se.
 

 
Etapa 8. Clique em seguida.
 



 
Etapa 9. Na senha do roteador, incorpore a senha para a conta administrativa.
 
Etapa 10. Na senha da confirmação, reenter a senha para a conta administrativa.
 
Verificação (opcional) de etapa 11. a caixa de verificação da aplicação da força da senha da
inutilização para desabilitar exigências da força da senha. Esta opção faz sua rede menos
segura.
 
Etapa 12. Clique em Next.
 

 
Etapa 13. No campo de nome de rede, dê entrada com um nome com que a rede a ser



identificada.
 
Etapa 14. Clique em Next.
 

 
Etapa 15. Clique um botão de rádio de acordo com a Segurança desejada do tipo de rede.
 

• A melhor Segurança (WPA2 pessoal - AES) — esta opção é a mais segura para redes
Wireless mas não trabalha com todos os dispositivos especialmente mais velhos dos
dispositivos.
 
• Melhor Segurança (WPA pessoal - TKIP/AES) — esta opção não é tão segura quanto o
WPA2 pessoal - AES mas trabalhos com a maioria de dispositivos.
 
• Nenhuma Segurança (não recomendada) — Esta opção não usa nenhuma Segurança
para a rede Wireless e deixa a rede vulnerável. Esta opção não é recomendada.
 



 
Etapa 16. No campo de entrada de texto, incorpore uns 8 a 63 caráteres ou 64 dígitos
hexadecimais para a chave de segurança, ou use a chave de segurança automaticamente
gerada fornecida no campo.
 
Etapa 17. Clique em Next.
 

 
Etapa 18. Clique em Submit. O assistente de configuração finaliza seus ajustes.
 



 
Etapa 19. Clique em Finish.
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