
Configuração de gerenciamento remota no VPN
Router CVR100W 

Objetivo
 

O Gerenciamento remoto permite o Acesso remoto e o controle a um dispositivo sem
nenhuma conexão física. O Gerenciamento remoto é feito para aumentar a eficiência do
trabalho de uma posição remota. Um dispositivo que use o Gerenciamento remoto pode ser
alcançado da porta MACILENTO. Este artigo explica como configurar o Gerenciamento
remoto no VPN Router CVR100W.
  

Dispositivo aplicável
 

• CVR100W
  

Versão de software
 

• 1.0.1.19
  

Gerenciamento remoto
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração >
Gerenciamento remoto. A página do Gerenciamento remoto abre.
 

 
Etapa 2. No campo do acesso à Web, verifique a caixa de verificação apropriada para
especificar como alcançar localmente o utilitário de configuração da Web do CVR100W. As
opções possíveis são:
 

• HTTP — O HTTP representa o protocolo de transferência de hipertexto, que é uma
técnica para enviar e receber a informação através do Internet.
 
• HTTPS — O HTTP representa o protocolo de transferência de hipertexto. A diferença



entre o HTTP e o HTTPS é que o HTTPS tem características de segurança adicional tais
como a troca dos Certificados entre server e clientes.
 

 
Etapa 3. No campo do Gerenciamento remoto, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para permitir o Gerenciamento remoto. O Gerenciamento remoto permite que
os administradores entrem ao sistema e alcancem a interface da WEB de um Wide Area
Network (WAN) remoto. À revelia, o Gerenciamento remoto é desabilitado.
 

 
Nota: Quando o Gerenciamento remoto é permitido, o dispositivo é acessível a qualquer um
que conhece o endereço IP de WAN. Desde que um usuário WAN malicioso pode
reconfigurar o dispositivo e o empregar mal de várias maneiras, recomenda-se que você
muda o administrador e todas as senhas do convidado antes que a característica esteja



permitida.
 
Etapa 4. No campo do Acesso remoto, clique o botão Appropriate Radio Button para
especificar como alcançar remotamente o utilitário de configuração da Web do CVR100W.
As opções possíveis são:
 

• HTTP — O HTTP representa o protocolo de transferência de hipertexto, que é uma
técnica para enviar e receber a informação através do Internet.
 
• HTTPS — O HTTP representa o protocolo de transferência de hipertexto. A diferença
entre o HTTP e o HTTPS é que o HTTPS tem características de segurança adicional tais
como a troca dos Certificados entre server e clientes.
 

 
Etapa 5. (opcional) para permitir que um usuário remoto promova o dispositivo, verifica a
caixa de verificação da possibilidade no campo da upgrade remoto. Esta característica é
muito útil nas situações onde o acesso físico ao dispositivo não está disponível.
 



 
Etapa 6. No campo de endereço IP remoto permitido, clique o botão Appropriate Radio
Button para especificar quem pode alcançar o dispositivo remotamente. Os valores
possíveis são:
 

• Algum endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT — Permite que o roteador
seja alcançado por todo o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. É muito
importante que o usuário muda a senha quando esta opção é escolhida impedir o acesso
ao roteador por usuários não autorizados. Incorpore a escala dos endereços IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT permitidos alcançar remotamente o CVR100W.
 
• Intervalo de endereço IP — Permite que uma escala dos usuários alcance o roteador.
Incorpore a escala dos endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT permitidos
alcançar remotamente o CVR100W.
 



 
Passo 7. No campo de porta de gerenciamento remoto entre no número de porta que é
usado para conexões remotas. O número de porta padrão é 8080.
 

 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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