
Gerência de recursos no Roteadores RV320 e
RV325 VPN 

Objetivo
 

Um secure sockets layer Virtual Private Network (SSL VPN) permite a flexibilidade
configurar um VPN mas não o exige instalar nenhum cliente VPN no dispositivo do cliente.
O SSL VPN igualmente permite que o usuário use serviços terminal padrão de Microsoft
como a palavra, o Excel, o PowerPoint, o acesso, a probabilidade, o explorador, o
FrontPage, ou o ERP sem instalá-los nos dispositivos do cliente. Os recursos são
configurados na série do VPN Router RV32x a ser feita disponível em cada terminal aos
usuários.
 
Este artigo explica como controlar recursos na série do VPN Router RV32x.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV320 Dual VPN Router MACILENTO 
• VPN Router MACILENTO duplo do gigabit RV325
  

Versão de software
 

• v1.1.0.09
  

Gerência de recursos
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o SSL VPN > gerência de
recursos. A página da gerência de recursos abre:
 

  
Adicionar um recurso novo
 



 
Etapa 1. O clique adiciona para adicionar todo o recurso novo. Uma nova janela aparece.
 

 

 
Etapa 2. Incorpore uma breve descrição para o recurso novo ao campo de descrição do
aplicativo.
 



Etapa 3. Inscreva o trajeto no server onde o recurso está disponível no campo do aplicativo
e do trajeto.
 
Etapa 4. Incorpore o diretório de funcionamento do server ao campo do diretório de
funcionamento.
 
Etapa 5. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do dispositivo
onde o recurso está disponível no campo do endereço de host.
 

 
Etapa 6. Escolha um ícone indicar para o recurso da lista de drop-down do ícone do
aplicativo.
 

 
Passo 7. A verificação permite a caixa de verificação se você quer permitir o recurso.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. Isto adiciona o recurso novo na
tabela da gerência de recursos.
 



  
Edite uns recursos existentes
 

 
Etapa 1. Clique o botão Appropriate Radio Button ao lado do recurso que você quer editar.
 
Etapa 2. O clique edita para editar toda a informação sobre uns recursos existentes. Uma
nova janela aparece.
 



 
Etapa 3. Edite a informação necessária sobre os recursos existentes. Siga etapa 2 para
pisar 7 adicionar uma seção nova do recurso.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes.
  

Suprima de uns recursos existentes
 

Etapa 1. Clique o botão Appropriate Radio Button ao lado do recurso de que você quer
suprimir.
 
Etapa 2. Supressão do clique para suprimir do recurso.
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