
Gerenciamento de usuário no VPN Router
RV315W 

Objetivo
 

A página do gerenciamento de usuário é usada para criar usuários e mudar senhas dos
usuários.
 
Esboços deste artigo como adicionar usuários através da característica do gerenciamento
de usuário no roteador RV315W.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV315W
  

Versão de software
 

• 1.01.03
  

Configuração do gerenciamento de usuário
 

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

 
Etapa 2. Incorpore um username ao campo de nome de usuário.
 
Etapa 3. Incorpore uma senha para o usuário ao campo de senha.
 
Nota: O medidor à direita do campo de senha representa a força da senha escolhida. Uma
mistura combinada de letras maiúsculas, as letras minúsculas, e os símbolos fornecem as
combinações de senha as mais fortes.
 
Etapa 4. Reenter a senha na senha confirmam o campo.
 



 
Etapa 5. O clique adiciona a fim colocar o perfil na lista de usuário local. Uma janela de
confirmação aparece.
 
Etapa 6. APROVAÇÃO do clique para finalizar a ação.
 
Nota: O campo do privilégio especifica o tipo da conta associado com cada perfil. Um tipo
de usuário do administrador tem o acesso direto ao dispositivo e pode alterar quaisquer
ajustes no dispositivo. Um usuário normal limitou o acesso ao dispositivo, e tem privilégios
do read only para a maioria dos ajustes do dispositivo. Um usuário normal ainda tem o
acesso a seu perfil e pode editar sua conta a qualquer hora.
 

 
Etapa 7. (opcional) para suprimir de um usuário local, para verificar a caixa de verificação da
lista de usuário local do perfil de usuário para remover, para clicar então a supressão. Uma
janela de confirmação aparece.
 
Etapa 8. APROVAÇÃO do clique para finalizar a ação.
 
Etapa 9. (opcional) para mudar a senha para um usuário local, para verificar a caixa de
verificação da lista de usuário local da senha do perfil de usuário para mudar, para clicar
então a senha da mudança. A janela de senha da mudança aparece.
 



 
Etapa 10. Edite a senha como desejado e clique a salvaguarda.
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