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Configurar o cliente fácil ao Virtual Private
Network (VPN) do gateway na série do VPN
Router RV320 e RV325 
Objetivo
 
Um Virtual Private Network (VPN) fornece a Segurança para os usuários remotos que conectam
ao Internet de um público ou de uma rede não confiável. Um dos tipos de VPN é um cliente-à-
gateway VPN. Com cliente-à-gateway, você pode remotamente conectar ramos diferentes de sua
empresa situada em áreas geográficas diferentes para transmitir mais firmemente e receber os
dados entre as áreas. O VPN fácil fornece a instalação VPN e a configuração rápidas com a
utilidade do Cisco VPN Client.
 
O objetivo deste original é mostrar-lhe como configurar um cliente fácil ao gateway VPN na série
do VPN Router RV32x.
  
Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

RV320 Dual VPN Router MACILENTO | 1.1.0.09 (transferência o mais tarde)
VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325 | 1.1.0.09 (transferência o mais tarde)
  

Configurar o cliente fácil ao gateway VPN
 
Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha VPN > cliente ao gateway. O cliente
à página do gateway abre:
 

https://software.cisco.com/download/home/282413304
https://software.cisco.com/download/home/282413304


 
Etapa 2. Clique o botão de rádio fácil VPN.
 



 
Nota: O grupo não representa o número do grupo.  É um campo gerado automóvel.
 
Etapa 3. No campo de nome, dê entrada com o nome do túnel.
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Etapa 4. (opcional) se você quer permitir o medidor da força para a chave preshared, verifica a
caixa de verificação mínima da complexidade da senha.
 
Etapa 5. No campo de senha, incorpore uma senha.
 

Medidor da força da senha - Mostra a força da senha através das barras coloridas. O
vermelho indica a força fraca, o amarelo indica que a força e o verde aceitáveis indicam a
força forte. Se você não verificou a caixa de verificação mínima da complexidade da senha
em etapa 4, a seguir o medidor da força da senha não aparece.
 

Etapa 6. Escolha a relação apropriada através de que o cliente estabelece o VPN fácil ao
gateway da lista de drop-down da relação.
 



 
Passo 7. Verifique a caixa de verificação da possibilidade para permitir o cliente ao gateway VPN.
É permitido à revelia.
 



 
Etapa 8. Escolha o modo apropriado do Tunelamento da lista de drop-down do modo de túnel.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
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Túnel completo - Envia todo o tráfego sobre o túnel VPN, que fornece mais Segurança ao
tráfego. Se você escolhe esta opção, salte a etapa 11.
Túnel em divisão - Permite que o cliente VPN alcance o Internet pública assim como os
recursos VPN ao mesmo tempo, que conserva a largura de banda.
 

Etapa 9. No campo do IP address, incorpore o IP address que você quer atribuir à relação do
VPN fácil.
 

 
Etapa 10. No campo da máscara de sub-rede, incorpore a máscara de sub-rede do endereço IP
atribuído da relação fácil VPN.
 
Etapa 11. Escolha a autenticação apropriada para o cliente VPN da lista de drop-down da 
autenticação extendida usar um nome de usuário e senha do host de IPSec para autenticar
clientes VPN, ou para usar o base de dados encontrado no gerenciamento de usuário. Isto deve
ser permitido em ambos os dispositivos para que trabalhe.
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As opções disponíveis são definidas como segue:
 

1 - Diretório ativo - A autenticação é prolongada através do diretório ativo.  O diretório ativo é
um serviço que forneça a segurança de rede em uma rede do domínio de Windows. Clique 
adicionam/editam se você quer adicionar um diretório novo ou editar o diretório existente.
Padrão - Base de dados local - A autenticação é executada pelo roteador. Clique 
adicionam/editam se você quer adicionar ou editar o base de dados.
 

Nota: Se você quer encontrar mais sobre como adicionar ou para editar o diretório ativo ou o base
de dados local, refira o original autorizado, configuração de gerenciamento do usuário e do
domínio na série do VPN Router RV320 e RV325.
 
Etapa 12. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
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