
Registro e ativação da Web de ProtectLink no
Roteadores RV082 VPN 

Objetivo
 

A Web de Cisco ProtectLink é um serviço de segurança que possa filtrar o índice pelo Web
site ou pela URL e o proteger contra ataques baseados Web. A Web de Cisco ProtectLink
está disponível para o RV082 com a compra de uma licença.
 
O objetivo deste documento é descrever o registro e a ativação da proteção da Web de
ProtectLink para o RV082 Series.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.2.08
  

Configuração da Web de Cisco ProtectLink
 
Registro do produto
 

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

 
Etapa 2. Registro do clique - a - registro o roteador para ProtectLink. O link abre o registro
sua página de produto em uma janela separada no navegador.
 



 
Etapa 3. Incorpore a chave do registro à entrada seu campo chave do registro.
 
Etapa 4. Clique em seguida. A página dos termos da licença da confirmação abre:
 



 
Etapa 5. Clique mim aceitam o botão de rádio e o clique submete-se para concordar às
circunstâncias.
 



 
Etapa 6. A página da informação de registro publica-se. Incorpore os detalhes apropriados
da informação de registro e enrole-os para baixo para clicar submetem-se.
 



 
Passo 7. A página da informação de registro da confirmação abre e uma confirmação final
da informação de registro incorporada é indicada. Para editar a informação, o clique edita;
se não, APROVAÇÃO do clique a continuar.
 

 
Nota: A página de código de ativação abre. Esta página confirma o registro do produto. A
página indica a informação sobre o código de ativação exigido para a ativação do produto.
O código de ativação é enviado por correio eletrónico igualmente ao endereço fornecido.
  

Ativação do produto



Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Web de Cisco ProtectLink. 
O página da web de Cisco ProtectLink abre:
 

 
Etapa 2. Clique o uso a ativação Code(AC) ativar o link dos serviços de ProtectLink. A
ativação que sua página de produto abre:
 

 
Etapa 3. Dê entrada ao código de ativação no campo do código de ativação da entrada.
 
Etapa 4. Clique em seguida.
 

 
Etapa 5. Verifique a ativação e clique-a em seguida.
 



 
Nota: A página da ativação do revestimento abre. Isto confirma a ativação de serviços de
ProtectLink no dispositivo. Para fazer no futuro mudanças às licenças, o nome de usuário e
senha obtido durante o registro pode ser usado para alterar ajustes.
 
Etapa 6. Refresque a página de ProtectLink quando o dispositivo for conectado ainda ao
Internet. As opções de ProtectLink são indicadas.
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