
Gerenciamento certificado VPN no VPN Router
CVR100W 

Objetivo
 

O gerenciamento certificado é um protocolo que permita que o usuário obtenha os
Certificados digitais que são usados para criar uma conexão do VPN seguro. Para manter o
VPN mais seguro, o gerenciamento certificado oferece gerar um certificado novo e importar
um certificado. Também, permite que as opções exportem para o administrador ou a 
exportação para o cliente que dá ao usuário mais controle sobre quem o acesso do
dispositivo é dado. Estes Certificados são emitidos por uma organização chamada um
Certificate Authority (CA). Este artigo explica sobre o gerenciamento certificado no VPN
Router CVR100W.
 
Nota: Para obter um certificado o usuário deve ser registrado com um Certificate Authority
(CA) sobre a rede ou criar um pedido do arquivo a CA para o registro.
  

Dispositivo aplicável
 

• CVR100W
  

Versão de software
 

• 1.0.1.19
  

Gerenciamento certificado
 

  
Gerencia um certificado novo
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o > gerenciamento de
certificado VPN. A página do gerenciamento certificado abre:
 



 
Etapa 2. Clique a geração um botão de rádio novo do certificado para gerar um certificado
novo. Isto substitui o certificado velho com o novo.
 
Etapa 3. O clique gerencie o certificado.
 

  
Certificado de importação de um arquivo
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o > gerenciamento de
certificado VPN. A página do gerenciamento certificado abre:
 

 
Etapa 2. Certificado de importação do clique de um arquivo para escolher um certificado
previamente armazenado.
 
Etapa 3. O clique consulta para escolher o arquivo certificado desejado.
 
Etapa 4. O clique instala o certificado.
 

 



Exportação para o administrador
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o > gerenciamento de
certificado VPN. A página do gerenciamento certificado abre:
 

 
Etapa 2. Clique o certificado de exportação para que o Admin exporte o certificado novo
para o administrador e salvar para uso futuro o como um backup. O arquivo contém a chave
privada e deve ser armazenado em um lugar seguro no computador.
 

  
Exportação para o cliente
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o > gerenciamento de
certificado VPN. A página do gerenciamento certificado abre:
 

 
Etapa 2. O certificado de exportação do clique para que o cliente exporte-lhe o certificado
novo para o cliente assim que pode ser usado pelos usuários rápidos VPN. Você é pedido
então para salvar o em seu PC.
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