
Configuração do LAN e acesso à Web do
Gerenciamento remoto no RV130 e no RV130W 

Para uma exibição video como configurar o LAN e o Gerenciamento remoto, visita 
https://youtu.be/9R0Rd5bS1W8
  
Objetivo
 

Os clientes que são conectados ao LAN ou à interface WAN do roteador podem alcançar o
utilitário de configuração da Web do roteador. A configuração do acesso à Web LAN/VPN
pode permitir que os clientes na rede de área local conectem ao roteador firmemente
através de Secure Socket Layer. A configuração do acesso à Web do Gerenciamento
remoto pode permitir que os clientes fora da rede corporativa conectem ao roteador através
de seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. O acesso à Web do
Gerenciamento remoto pode ser útil se um administrador quer alcançar ou configurar o
roteador de uma posição remota.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar o LAN e o acesso à Web do
Gerenciamento remoto no Roteadores RV130 e RV130W.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV130
 
• RV130W
  

Versão de software
 

• v1.0.1.3
  

LAN/VPN e configuração do acesso à Web do Gerenciamento
remoto
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha o Firewall > as configurações
básicas. A página das configurações básicas abre:
 

https://youtu.be/9R0Rd5bS1W8


 
Etapa 2. No campo do acesso à Web LAN/VPN, verifique as caixas de seleção que
correspondem aos tipos desejados de protocolos do acesso à Web. Os protocolos são
usados para conectar ao dispositivo dos membros da interface de LAN.
 



 
As opções disponíveis são definidas como segue:
 

• Os clientes HTTP podem conectar aos sites internos através do Hypertext Transfer
Protocol (HTTP) padrão. Os elementos HTML de seus Web site são enviados diretamente
ao dispositivo do cliente. Conectar aos sites através do HTTP é mais rápida do que o
HTTPS.
 
• HTTPS — Usando o protocolo de transferência de hipertexto seguro (HTTPS), os clientes
podem conectar aos Web site internos somente quando os Certificados digitais instalados
no site são autenticados com o servidor de Web associado com ele. Isto impede todos os
ataques que envolva pessoas entre o cliente e o site. Verificar esta opção igualmente
fornece a criptografia bidirecional entre o cliente e o site.
 

Nota: Verifique somente a caixa de verificação HTTP se os página da web em seu domínio
não têm os Certificados exigidos SSL instalados. Verifique somente a caixa de verificação
HTTPS se todos os página da web em seu domínio têm os Certificados SSL instalados.
Você pode verificar caixas de seleção para ver se há o HTTP e HTTPS se você quer a
versatilidade em como seus clientes alcançam o roteador.
 
Etapa 3. No campo do Gerenciamento remoto, verifique a caixa de verificação da 
possibilidade para permitir o Acesso remoto dos administradores ao utilitário de
configuração da Web do dispositivo. À revelia, o Gerenciamento remoto é desabilitado. Se
desmarcado, salte a etapa 8.
 

 
Nota: Quando o Gerenciamento remoto é permitido, o roteador pode ser alcançado por
qualquer um que conhece seu endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. É
importante mudar a senha padrão do dispositivo antes de permitir esta característica.
 
Etapa 4. No campo do Acesso remoto, selecione um botão de rádio desejado que



corresponde ao tipo de protocolo de acesso remoto. O protocolo será usado para conectar
dispositivos de um Wide Area Network (WAN) remoto diretamente ao roteador. O HTTPS é
mais seguro do que o HTTP e é a opção recomendada.
 

 
As opções disponíveis são definidas como segue.
 

• Os clientes HTTP podem conectar aos sites internos através do Hypertext Transfer
Protocol (HTTP) padrão. Os elementos HTML de seus Web site são enviados diretamente
ao dispositivo do cliente. Conectar aos sites através do HTTP é mais rápida do que o
HTTPS.
 
• HTTPS — Usando o protocolo de transferência de hipertexto seguro (HTTPS), os clientes
podem conectar aos Web site internos somente quando os Certificados digitais instalados
no site são autenticados com o servidor de Web associado com ele. Isto impede todos os
ataques que envolva pessoas entre o cliente e o site. Verificar esta opção igualmente
fornece a criptografia bidirecional entre o cliente e o site.
 

Etapa 5. No campo da upgrade remoto, verifique a caixa de verificação da possibilidade 
para permitir que os administradores promovam o dispositivo de WAN remoto.
 

 
Etapa 6. No campo de endereço IP remoto permitido, escolha que endereços IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT terão o Acesso remoto ao dispositivo. Clique todo o botão de
rádio do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT para permitir que qualquer
dispositivo remoto conecte, ou clique o botão de rádio abaixo dele para incorporar
manualmente uma escala de endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT
permitidos.
 



 
Etapa 7. Entre na porta em que o Acesso remoto é permitido. A porta padrão é 443.
 

 
Nota: Ao remotamente alcançar o roteador, você deve entrar na porta de gerenciamento
remota como parte do endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT. Por exemplo: 
<remote-ip> de https://: <remote-port>, ou https://168.10.1.11:443.
 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar seus ajustes.
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