
Ajustes do email no RV130 e no RV130W 
Objetivo
 

O RV130 e o RV130W podem ser configurados para enviar email a sua conta que notifica o
da informação importante em relação ao dispositivo, tal como log de erros e atualizações de
firmware. A informação pode ser configurada para ser enviado em intervalos especificados e
para eventos específicos dos tipos de rede.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como editar os ajustes do email no Roteadores
R130 e RV130W VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV130 
• RV130W
  

Versão de software
 

• 1.0.1.3
  

Configurar ajustes do email
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a administração > registrando
> ajustes do email. A página dos ajustes do email abre:
 



 
Etapa 2. No campo do alerta do email do novo firmware, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para permitir que o dispositivo envie alertas do email quando o novo firmware
automaticamente é detectado e/ou instalado.
 

 
Nota: Para configurar inteiramente alertas do email do novo firmware, os ajustes
automáticos da upgrade de firmware devem igualmente ser configurados. Refira o 
firmware/upgrade de idioma no RV130 e no RV130W usando a interface da WEB para mais
informação.
 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação da possibilidade no campo dos logs do email para
permitir logs do email. Os logs do email são uma característica que envie um email aos
endereços especificados sempre que um evento definido ocorre em seu dispositivo.
 

 
Nota: A fim permitir logs do email, as configurações de registro devem ser configuradas
primeiramente. Consulte para configurar configurações de registro no RV130 e no RV130W 

ukp.aspx?vW=1&articleid=4995


para mais informação.
 
Etapa 4. (opcional) o campo mínimo da severidade do log do email indica menos evento
significativo que pode provocar um mensagem de registro a ser enviado. Clicar o botão da 
severidade configurar tomá-lo-á à página das configurações de registro. De aqui, você pode
ajustar a severidade mínima e outras configurações de registro.
 

 
Etapa 5. Se você escolheu permitir o email entra etapa 3, escolhe como você como os logs
seria enviado frequentemente da lista de drop-down da unidade de outra maneira, saltar
esta etapa.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Nunca — Nunca envia logs. Se isto é escolhido, salte a etapa 8.
 
• De hora em hora — Envia a logs uma vez cada hora. Se isto é escolhido, salte a etapa 8.
 
• Diário — Envia a logs ao mesmo tempo cada dia. Se isto é escolhido, salte para pisar 7.
 
• Semanal — Envia logs uma vez por semana.
 

Etapa 6. Se o semanário é escolhido na etapa 5, escolha o dia da semana onde você como
os logs seria enviado sobre da lista de drop-down do dia. Se não você pode saltar esta
etapa.
 



 
Passo 7. Se diário ou semanal é escolhido na etapa 5, escolha o Time Of Day que você
como os logs seria enviado das listas de drop-down do tempo. Se não você pode saltar esta
etapa.
 

 
Etapa 8. No campo de endereço do servidor do email, incorpore um endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT ou o Domain Name para o server do email das contas
destinatárias.
 

 
Etapa 9. No campo de porta de servidor do email, entre no número de porta para que o
servidor SMTP conecte a.
 



 
Etapa 10. No campo do retorno do endereço email, incorpore um endereço email para
receber email retornados. Se o email não pode ser entregado com sucesso, estará enviado
ao endereço do remetente.
 

 
Etapa 11. Na emissão ao campo do endereço email (1), incorpore um endereço email que
receba os logs. Se você como os logs seria enviado aos endereços email adicionais, para
incorporar endereços email à emissão ao endereço email (2) (opcional) e/ou para os enviar
ao endereço email (3) campos (opcionais).
 



 
Etapa 12. Na lista de drop-down da criptografia do email, escolha o método de criptografia
desejado. O TLS é a opção recomendada.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Desabilitação — A criptografia do email é desabilitada.
 
• SSL — O protocolo de codificação de Secure Socket Layer cifra os email que são
enviados, protegendo e fixando os dados.
 
• TLS — O protocolo de codificação do Transport Layer Security é o sucessor ao SSL com
aprimoramentos de segurança adicionados, e é o padrão de mercado atual.
 

Etapa 13. Na autenticação com lista de drop-down do servidor SMTP, escolha o método de
autenticação que corresponde com o servidor SMTP que você se está usando.
 



 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Nenhum — Desabilita a autenticação com o servidor SMTP.
 
• INÍCIO DE UMA SESSÃO — Usa um nome de usuário e senha para autenticar usuários.
 
• PLANÍCIE — Similar PARA ENTRAR mas incluir o apoio para que as identidades da
autorização sejam usadas por admins. Recomenda-se escolher CLARAMENTE sobre o
INÍCIO DE UMA SESSÃO se você é incerto de que escolher para o aplicativo específico.
 
• CRAM-MD5 — Na autenticação CRAM-MD5, o server envia primeiramente uma corda do
desafio ao cliente e uma resposta é recebida do cliente como uma corda. Isto adicionou a
Segurança sobre o INÍCIO DE UMA SESSÃO e a PLANÍCIE. As identidades da
autorização não são apoiadas.
 

Etapa 14. Se você escolheu um método de autenticação com o servidor SMTP em etapa 13,
incorpore seu username ao campo e à senha do nome de usuário de autenticação do email
no campo de senha de autenticação do email. Se nenhum foi escolhido em etapa 13, você
pode saltar esta etapa.
 

 
Etapa 15. Clique o botão Test Button no campo do teste da autenticação do email para
confirmar a conexão com o S TP.
 



 
Etapa 16. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças.
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