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Configurar uma rede móvel usando um dongle e
um roteador do RV34x Series 

Objetivo
 

O objetivo deste artigo é mostrar-lhe como configurar uma rede móvel usando um dongle e
um roteador do RV34x Series.
  

Introdução
 

O Roteadores duplo da Segurança do Virtual Private Network (VPN) do gigabit do Wide
Area Network (WAN) do RV34x Series de Cisco é próxima geração, o Roteadores do alto
desempenho que permite mais de um provedor de serviço do Internet (ISP). Esta segunda
conexão com o Internet pode proporcionar o serviço se o ISP principal falha. Há um vídeo
na extremidade deste artigo em configurar WAN duplo.
 
Uma outra opção para o backup, um que igualmente manteria empregados em linha se o
ISP preliminar (ou secundário) vai para baixo, é usar um dongle de USB. Neste caso, a
conexão com o Internet vem terceira de um dongle apoiado da geração (3G) ou do
barramento serial universal da quarta geração (4G USB).
 
Um dongle usa dados móveis, apenas como um telefone celular, quando é usado para
alcançar o Internet. Isto pode ser mais eficaz na redução de custos sobre um segundo ISP,
mas depende de quanto dados são transferidos. Apenas como os celulares que não têm
dados ilimitados, um subscritor puderam precisar de pagar, ou podem continuar a ter o
acesso em uma taxa mais lenta, com base no limite dos dados usado além do plano monthy
comprado. Este tudo depende do subscritor. Para ser eficazes, os dongles precisam de ser
anexados fisicamente a um porta usb e de ser configurados no roteador RV34x.
 
Éimportante notar que você deve sempre verificar a compatibilidade de seu roteador e do
dongle com a maioria de informação atual antes da compra. As lista em linha podem tornar-
se antiquadas e determinados dongles podem já não apoiado que tido sido no passado. Por
exemplo, se as movimentações no dongle obtêm uma atualização, pode já não ser
compatível. Todas as listas de compatibilidade actualizados podem ser encontradas aqui.
 
Para ver uma lista de dongles apoiados (setembro 2019) para o Roteadores do RV34x
Series junto com ideias do Troubleshooting, clique aqui.
 
Nota: Se você está olhando para usar um telefone celular para alcançar o RV34x VPN de
sua rede, verifique para fora o Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure duma
olhada ou aqui para ver se há um vídeo no Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect
Secure.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV340
RV345
RV345P
  

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/routers/small-business-rv-series-routers/products-device-support-tables-list.html
/content/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5541-dongle-support-for-the-rv34x-series-virtual-private-network.html
/content/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-secure-mobility-client/at_a_glance_c45-578609.pdf
/content/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-secure-mobility-client/at_a_glance_c45-578609.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=R2e3ivlFin4&list=PLB4F91009260AB3D7&index=118&t=54s
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Versão de software
 

1.0.01.16
  

Configurar a rede móvel no roteador
 
Configurar configurações globais
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha WAN > rede móvel.
 

 
Etapa 2. Escolha uma relação USB da lista de drop-down da relação.
 
Nota: USB1 é ficado situado no painel traseiro do roteador e USB2 é painel de lado direito
encontrado do roteador. Para este exemplo, USB2 é escolhido.
 

 
Etapa 3. (opcional) na área do status de placa, o estado atualizará automaticamente se o
dongle de USB é conectado. Se não, a imprensa conecta. Se você deseja desligar, para
pressionar a disconexão.
 
Nota: Para este exemplo, o estado é conectado.
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Etapa 4. Da lista de drop-down do tipo de serviço, escolha o tipo o mais geralmente
disponível de conexão móvel do serviço dos dados baseada em seu sinal de serviço da
área. Se seu lugar apoia somente um serviço dos dados móvel, você pode desejar limitar
sua opção preferida, que pode aumentar tempos de instalação de conexão. As opções são:
 

4G/LTE — A quarta geração (4G) e a evolução a longo prazo (LTE) são atualmente as
conexões com o Internet que móveis as mais rápidas nós temos hoje.
HSDPA/3G/UMTS — Geração de alta velocidade do acesso do pacote do downlink (HSDPA)
/Third (o serviço de telecomunicações 3G)/Universal móvel é todo o parte da terceira geração
de Internet móvel.
 

Nota: Para este exemplo, HSDPA/3G/UMTS é escolhido.
 

  
Instalação de rede móvel
 

Etapa 5. Clique o botão de rádio no modo de configuração para ajustar manualmente os
ajustes móveis diferentes da instalação de rede. As opções são:
 

Auto — Permite que o roteador detecte automaticamente o modelo do cartão introduzido e o
portador que está disponível.
Manual — Permite que o roteador configure automaticamente o modem e configurações de
rede móveis.
 

Nota: Para este exemplo, o manual é escolhido.
 



 
Timesaver: Se o auto botão de rádio é clicado na área do modo de configuração, salte para
pisar 10.
 
A área do modelo do cartão povoará automaticamente se o dongle de USB é detectado.
Neste caso, o modelo do cartão é MF190.
 



 
Etapa 6. Dê entrada com o nome do Access point no campo de Name(APN) do Access
point. Isto é fornecido pelo Network Service Provider móvel.
 
Nota: Para este exemplo, ExampleBroadband é usado.
 



 
Etapa 7. Inscreva o número de discagem no campo de número de discagem para a conexão
com o Internet fornecida pelo Network Service Provider móvel. Você pode procurar por este
número no Web site de seu Network Service Provider móvel.
 
Nota: Neste exemplo, o valor incorporado é *99#.
 



 
Etapa 8. (opcional) no campo de nome de usuário, incorpora o username fornecido pelo
Network Service Provider móvel.
 
Nota: Neste exemplo, ExampleBroadband1 é usado.
 



 
Etapa 9. (opcional) no campo de senha, incorpora a senha.
 



 
Etapa 10. (opcional) no campo PIN SIM, dá entrada a seu código postal do número do
índice do módulo de identidade de subscritor (PIN SIM) associado com seu cartão SIM.
 
Nota: Este campo é precisado somente para sistemas globais para cartões de uma
comunicação móvel (GS).
 



 
Etapa 11. (opcional) no campo de nome do servidor, dá entrada com o nome do server para
a conexão com o Internet se pedido por seu provedor de serviços.
 
Nota: Neste exemplo, exampleserver.com é usado.
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Etapa 12. Escolha seu tipo do autenticação da lista de drop-down da autenticação. O
padrão é nenhum. As opções são:
 

Nenhum — Nenhuma autenticação é usada.
Ambos — Segundo o serviço de Internet móvel, selecionará o protocolo de autenticação de
cumprimento do desafio (RACHADURA) ou o protocolo password authentication (PAP) para a
autenticação.
PAP — Fornece um método simples para que um nó remoto estabeleça sua identidade
usando um cumprimento em dois sentidos. Após a conclusão da fase de estabelecimento do
enlace PPP, um par com o nome de usuário e a senha é enviado repetidamente pelo nó
remoto através do enlace link (em texto sem formatação) até que a autenticação seja
reconhecida ou até que a conexão seja encerrada.
RACHADURA — Verifica a identidade de um par por meio de um cumprimento de três vias.
O nó remoto responde com um valor calculado usando uma função de hash unidirecional. O
host verifica a resposta, comparando-a com seu próprio cálculo do valor de hash esperado.
Se os valores forem correspondentes, a autenticação será reconhecida; caso contrário, a
conexão será encerrada.
 

Nota: Neste exemplo, a RACHADURA é escolhida.
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Etapa 13. (Opcional) clique um botão de rádio a mantêm a conexão conectada
constantemente ou para conectar manualmente ao serviço de Internet móvel.
 

Conecte por encomenda — A conexão com o Internet é somente ativa quando há um
presente do tráfego. Incorpore uma quantidade máxima de tempo dentro da escala de 1 a
9999 que a conexão pode ser inativa antes que a conexão com o Internet esteja terminada no
campo do tempo ocioso máximo. O padrão é 5.
Manutenção de atividade — A conexão com o Internet é sempre ativa enquanto o modem
móvel da Banda larga USB é conectado ao roteador do RV34x Series.
 

Nota: Para este exemplo, conecte por encomenda é escolhido e o tempo ocioso máximo é
7.
 



  
Configurar o ajuste do tampão da largura de banda
 

Etapa 14. Verifique o tampão da largura de banda que segue a caixa de verificação para
permitir um tampão da largura de banda. O seguimento do tampão da largura de banda
permite a configuração de restrições de largura de banda mensais.
 

 
Etapa 15.  Da lista de drop-down mensal da data da renovação, escolha a data em que as
reinicializações do contador da largura de banda. A escala é 1 a 31.
 
Nota: Para este exemplo, 01 é escolhido.
 



 
Etapa 16. Inscreva o tampão mensal da largura de banda no campo mensal do tampão da
largura de banda. Este valor é a quantidade máxima de dados que pode ser usada sobre a
data configurada.
 
Nota: Neste exemplo, o valor incorporado é 500.
 

 
Etapa 17. (Opcional) verifique a caixa de verificação da notificação de Email da 
possibilidade para permitir notificações de Email se o uso móvel dos dados alcançou uma
porcentagem especificada do tampão mensal da largura de banda.
 



 
Etapa 18. Da lista de drop-down da porcentagem, escolha uma porcentagem que provoque
um email ao administrador que indica que a porcentagem do tampão da largura de banda
esteve alcançada. As opções são 50 pés, 60, 70, 80, 90, e 100.
 

 
Etapa 19. Clique em Apply.
 

 
Etapa 20. (Opcional) para salvar permanentemente a configuração, vá à página de



configuração da cópia/salvaguarda ou clique o ícone na parcela superior da
página.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado uma rede móvel no roteador do RV34x



Series.
 
Se você ainda tem perguntas, você pôde encontrar este artigo informativo: Perguntas mais
frequentes do roteador do RV34x Series (FAQ)
 
Este local oferece diversos links a outros artigos que você pôde encontrar interessante: 
Página de produto do roteador do RV34x Series
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/smb/product-support/small-business/routers-340-family.html
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