
Ajustes TR-069 no VPN Router RV315W 
Objetivo
 

Os relatórios técnico 069 (TR-069) permitem que você estabeleça uma conexão entre um
server da configuração automática (ACS) e o Customer Premises Equipment (CPE). Um
provedor de serviço do Internet (ISP) usa um ACS para configurar automaticamente
remotamente o dispositivo sem intervenção de usuário. Com o uso de TR-069, os terminais
contactam os server da configuração automática e estabelecem uma conexão. O CPE é um
terminal e o equipamento associado nos locais do usuário, que é conectado ao canal de
telecomunicação do provedor de serviços.
 
Este artigo explica como configurar os ajustes TR-069 em RV315W.
  

Dispositivo aplicável
 

• RV315W
  

Versão de software
 

• 1.01.03
  

Ajustes TR-069
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o gerenciamento de sistema >
os ajustes TR-069. A página dos ajustes TR-069 abre:
 

 

 



Etapa 2. Clique o botão de rádio da possibilidade para permitir o TR-069 no RV315W.
 
Nota: Permita o TR-069 permite que o administrador configure o ACS e o CPE no
dispositivo também.
  

Server da configuração automática (ACS)
 

 
Etapa 1. Incorpore a URL do ACS ao campo URL. Esta URL conecta o RV315W com o
servidor ACS remoto.
 
Etapa 2. Incorpore o username para alcançar o servidor ACS no campo de nome de
usuário. Este username é fornecido pelo ISP.
 
Etapa 3. Incorpore a senha que está atribuída ao username no campo de senha. Esta senha
é fornecida pelo ISP.
 
Etapa 4. Salvaguarda do clique.
  

Customer Premises Equipment (CPE)
 

 
Etapa 1. Incorpore o username que faz uma conexão com o CPE no campo de nome de
usuário. Este usuário tem que ser um usuário do servidor remoto.
 
Etapa 2. Incorpore a senha do servidor remoto para estabelecer a conexão com o CPE no
campo de senha. Esta senha é usada para autenticar o usuário no servidor remoto.
 
Etapa 3. (opcional) para mandar o CPE enviar pacotes de informação, clica o botão de rádio
da possibilidade na emissão informa o campo dos pacotes. Os pacotes CPE incluem a
informação que o dispositivo usa atualmente.
 
Etapa 4. Se envie informam pacotes foi permitido em etapa 3, incorpore o intervalo de
tempo em que o CPE envia pacotes de informação. Esta vez é dada nos segundos.
 
Etapa 5. Entre no número de porta que é usado para iniciar um pedido ao server TR-069 no
campo de porta de conexão do pedido.
 



Etapa 6. (opcional) para transferir o software para o RV315W, clica o Request To Send ao
server TR-069 no campo do pedido da transferência. Há duas opções:
 

• Firmware — Isto envia um pedido ao server TR-069 transferir o firmware RV315W.
 
• Configuração do vendedor — Isto envia um pedido ao server TR-069 transferir a
configuração do vendedor RV315W.
 

Etapa 7. O clique envia para enviar o pedido ao server TR-069 no campo do pedido da
transferência.
 
Etapa 8. (opcional) para transferir arquivos pela rede o software do RV315W ao server TR-
069, clica o Request To Send ao server TR-069 no campo do pedido da transferência de
arquivo pela rede. Há duas opções:
 

• Arquivo de configuração — Isto envia um pedido ao server TR-069 transferir arquivos
pela rede o arquivo de configuração RV315W.
 
• Configuração do vendedor — Isto envia um pedido ao server TR-069 transferir arquivos
pela rede a configuração do vendedor RV315W.
 

Etapa 9. O clique envia para enviar o pedido ao server TR-069 no campo do pedido da
transferência de arquivo pela rede.
 
Etapa 10. (opcional) para mudar o pedido da conta, clique envia no campo do pedido da
conta da mudança. Este pedido da mudança permite a mudança da senha administrativa do
RV315W.
 
Etapa 11. Salvaguarda do clique.
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