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Configurar ajustes do email no roteador do
RV34x Series 

Objetivo
 

Um administrador de rede pode ser alertado dos eventos na rede com as notificações de
Email. Isto melhora a maneira que as redes são monitoradas. O roteador do RV34x Series
pode ser configurado para gerar notificações de Email do tempo real para informá-lo sobre
eventos de rede selecionados tais como mudanças nas configurações de rede, no status de
dispositivo, e nas outras atualizações nos dispositivos conectados à rede.
 
Este documento aponta mostrar-lhe como configurar os ajustes do email no roteador do
RV34x Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.00.33
  

Configurar ajustes do email
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web e escolha a configuração de sistema > o email.
 



 
Etapa 2. No campo do servidor SMTP, incorpore o endereço do servidor SMTP.
 
Nota: Para este exemplo, smtp.gmail.com é usado.
 



 
Etapa 3. Inscreva o número de porta do mail server no campo de porta S TP. É um número
de porta externa usado para enviar email. A escala válida do número de porta é 0 a 65535 e
o valor padrão é 25.
 
Nota: Para este exemplo, o número de porta 587 S TP é usado desde que é a porta S TP
para o gmail.
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Etapa 4. Da lista de drop-down da criptografia do email, selecione um método de criptografia
para enviar mensagens a seu email. É importante que o método de criptografia igualmente
combina a porta S TP.
 
As opções são:
 

NENHUNS — O no encryption será usado nos email. Esse é o padrão.
TLS/SSL — Uma opção combinada para o Transport Layer Security (TLS) e o secure sockets
layer (SSL). O TLS é um protocolo criptograficamente que forneça a Segurança e a
integridade de dados para uma comunicação sobre o Internet. Esta criptografia usa a porta
587 S TP. O SSL é uma tecnologia de segurança padrão para criar um link criptografado
entre um servidor de Web e um navegador. Esta criptografia usa a porta 465 S TP. Quando
esta opção é escolhida, a porta combinar-se-á a um ou outro protocolo.
 

Nota: Para este exemplo, TLS/SSL é usado.
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Etapa 5. Da lista de drop-down da autenticação, escolha como você quer autenticar o
acesso a seu email.
 
As opções são:
 

NENHUNS — Nenhuma autenticação do nome de usuário e senha é exigida. Se você
escolhe esta opção, salte a etapa 8.
INÍCIO DE UMA SESSÃO — O nome de usuário e senha é usado para a autenticação.
TEXTO SIMPLES — Unencrypted mas ainda exige o nome de usuário e senha.
MD5 — O algoritmo de message digest 5 usa um valor de hash do 128-bit para a
autenticação que exige o nome de usuário e senha.
 

Nota: Para este exemplo, o INÍCIO DE UMA SESSÃO é usado.
 



 
Etapa 6. Se o INÍCIO DE UMA SESSÃO, o TEXTO SIMPLES, ou o MD5 foram escolhidos
na etapa 5, incorpore um username ao campo de nome de usuário. Este seria o endereço
email de emissão.
 
Nota: Neste exemplo, ccoesup@gmail.com é usado.
 

mailto:ccoesup@gmail.com


 
Etapa 7. Incorpore a senha correspondente de seu username ao campo de senha.
 
Nota: É altamente recomendado usar uma conta de email separada em vez de usar seu
email pessoal para manter a privacidade.
 



 
Etapa 8. Incorpore um endereço email ao email da emissão a 1 campo. O endereço é o
receptor dos Syslog do email. Os Syslog do email no roteador têm que ser permitidos de
receber notificações de Email. Para aprender como configurar as configurações de registro
no Router Series RV34x, clique aqui.
 
Nota: É altamente recomendado usar uma conta de email separada em vez de usar seu
email pessoal para manter a privacidade. Neste exemplo, ccoesup2@gmail.com é usado
como um exemplo.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5416
mailto:ccoesup2@gmail.com


 
Etapa 9. (opcional) incorpora um endereço email secundário ao email da emissão ao campo
 2.
 
Nota: Para este exemplo, ccoesup3@gmail.com é usado.
 

mailto:ccoesup3@gmail.com


 
Etapa 10. No do campo do endereço email incorpore o endereço email para enviar de qual a
autenticação incorporada do nome de usuário e senha é para.
 
Nota: Neste exemplo, ccoesup@gmail.com é usado.
 

mailto:ccoesup@gmail.com


 
Etapa 11. O clique aplica-se.
 



 
Etapa 12. Para testar a Conectividade ao servidor de e-mail, clique sobre a Conectividade
do teste ao botão do servidor de e-mail.
 



 
Nota: Um texto verde parecerá ao lado da Conectividade do teste ao botão do servidor de e-
mail que informa o que o teste era um sucesso.
 



 
Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes do email no roteador do RV34x
Series.
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