
Configurar secure sockets layer avançado Virtual
Private Network (SSL VPN) no Roteadores
RV320 e RV325 VPN 

Objetivo
 

Um secure sockets layer Virtual Private Network (SSL VPN) permite que você configure um
VPN, mas não o exige instalar um cliente VPN no dispositivo do cliente. O SSL avançado
VPN permite que você configure a escala dos endereços IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT que podem alcançar o serviço SSL VPN. Você pode igualmente configurar o
número de porta para SSL VPN e as bandeiras que são indicados.
 
Nota: Para configurar ajustes avançados de SSL VPN, você precisa de permitir
primeiramente SSL VPN. Para encontrar mais sobre como permitir SSL VPN, refira o
artigo, a série básica da configuração de firewall em RV320 e do VPN Router RV325.
 
O objetivo deste documento é explicar como configurar SSL avançado VPN 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
  

Configurar SSL avançado VPN
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o SSL VPN > avançou ajustes
. A página avançada do ajuste abre:
 



 
Etapa 2. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT começando para
a escala dos clientes que podem alcançar o SSL VPN no campo dos começos da escala de
endereço de cliente.
 
Etapa 3. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do término para
a escala dos clientes que podem alcançar o SSL VPN no campo das extremidades de
escala do endereço de cliente.
 
Nota: Esta escala deve estar na mesma sub-rede como o dispositivo.
 

 
Etapa 4. Escolha o número de porta apropriado da lista de drop-down da porta do serviço 
através de que o SSL VPN trabalha.
 



 
Etapa 5. Dê entrada com o nome do negócio no campo de nome da empresa que você
deseja ser indicado como uma bandeira.
 
Etapa 6. Dê entrada com o nome que você deseja indicar como uma bandeira para os
recursos no campo de nome do recurso. Os recursos são os serviços terminal padrão de
Microsoft tais como a palavra, o Excel, o PowerPoint, o acesso, a probabilidade, o
explorador, o FrontPage, ou o ERP, que o cliente pode usar mesmo se não é conectado ao
dispositivo do cliente.
 
Nota: Se você gostaria de encontrar mais sobre como configurar recursos, refere a 
gerência de recursos na série do VPN Router RV320 e RV325.
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