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Conheça o VPN Router RV340 DUPLO-WAN 
Introdução
 

 
Este artigo aponta fornecer “o que está na caixa?” especificações de produto do estilo sobre
o VPN Router RV340 DUPLO-WAN. Para mais analisar em profundidade, clique aqui para
ver a folha de dados consolidada série RV34X.
 
O VPN Router RV340 DUPLO-WAN é um poço fácil de usar, flexível, de capacidade
elevada do dispositivo - serido para empresas de pequeno porte. Com recursos de
segurança adicionados, tais como a Web que filtra, o controle de aplicativo, e a proteção de
origem de IP, o RV340 novo entregam a Conectividade altamente segura, de faixa larga,
prendida aos escritórios pequenos e os funcionários remotos. Estes recursos de segurança
novos igualmente fornecem a facilidade da atividade permitida ajuste fino na rede.
 
Nota: Para ver “traseiro um artigo do estilo da caixa” sobre o VPN Router RV340 DUPLO-
WAN, clique aqui.
  

Características do produto
 

Controle de aplicativo para fixar sua rede através dos grupos de políticas do aplicativo
Web que filtra para guardar contra Web site maliciosos ou nõ laboráveis. Filtrando mais
de 27 biliões URL.
Filtragem de conteúdo para restringir o acesso a determinados Web site.
Cliente do Teleworker para o trabalhador em--ir.
As ajudas do VPN de Site-para-Site da Segurança IP (IPsec) permitem a conectividade
segura para funcionários remotos e escritórios múltiplos.
Forte segurança: Firewall e criptografia de hardware provados da inspeção de pacote
de informação do stateful (SPI).
Portas MACILENTOS duplas
Porta usb duplos para alternativo e a restauração, e para o Failover do modem 3G/4G
ou a Conectividade preliminar alternativa.
Portas de Ethernet Gigabit de capacidade elevada, permitindo grandes transferências
de arquivo e usuários múltiplos.
A instalação simples e utilidade com base na Web intuitiva
Suporte de gerenciamento de rede de FindIT
Apoio líder de mercado
  

Conteúdos do pacote
 

/content/en/us/products/collateral/routers/small-business-rv-series-routers/datasheet-c78-742350.html
/content/en/us/products/collateral/routers/small-business-rv-series-routers/datasheet-c78-742350.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5386-product-specifications-of-the-rv340-dual-wan-vpn-router.html
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a) VPN Router RV340 Duplo-WAN
 
b) Cabo do Ethernet
 
c) Guia de início rápido
 
d) Adaptador de energia
 
e) Cabo do console
 
f) 2 suportes da Montagem-cremalheira
 
g) 8 parafusos de fixação
 
h) Âncoras e parafusos
 
i) Almofadas de espuma
  

Requisitos mínimos
 

Um interruptor ou um roteador que tenham o apoio PoE, o adaptador do injetor PoE, ou
das energias AC
navegador da Web Java-permitido para a configuração com base na Web
  

Configurações padrão
 

Opiniões do produto
 
Opinião do painel dianteiro

Parâmetro Valor padrão

Nome do usuário cisco

Senha cisco

Endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT LAN 192.168.1.1

IP da reserva LAN 192.168.1.1

Máscara da sub-rede 255.255.255.0
 



O painel dianteiro mostra o número de modelo, o botão reset e diversos diodos emissores
de luz para a potência, o VPN, os diagnósticos, o LAN, o WAN, e o USB.
 

  
Opinião do painel traseiro
 

O painel traseiro mostra a porta USB 1, as portas MACILENTOS 1 e 2, as portas de LAN 1
4, a porta de Console, e fora do interruptor, e da porta do adaptador de energia 12VDC
2.5A.
 

  
Opinião de painel de lado direito
 

O painel de lado direito mostra o segundo porta usb.
 



  
Detalhes técnicos
 

LED de status
 

Este diodo emissor de luz indica o estado do dispositivo segundo que estado está.
 

Função Nome diodo emissor de
luz

Comportamento diodo emissor
de luz

LINK/ACT e
velocidade

Diodo emissor de luz da parte
superior
LAN1-4

VERDE
FORA DE – Nenhum link é detectado
Piscar – O link é detectado, dados do rx/tx

GIGABIT
Diodo emissor de luz da parte
inferior
LAN1-4

VERDE
FORA DE – o link 10 M/100 M é detectado
ou nenhum link
Contínuo – o link 1000 M é detectado

Alimentação PWR
VERDE
FORA DE – O dispositivo é posto FORA.
Contínuo – Posto SOBRE e carreg.
Piscar – Carreg

DMZ DMZ
VERDE
FORA DE – O dispositivo está ou o DMZ é
desabilitado.
Contínuo – O DMZ é permitido.

VPN DIODO EMISSOR DE LUZ VPN

VERDE
FORA DE – Nenhuma potência ou nenhum
túnel VPN foram definidos ou todos os
túneis VPN foram desabilitados.
Contínuo – Pelo menos um túnel VPN está
acima.
Piscar – Dados do rx/tx
Âmbar
Contínuo – Nenhum VPN permitido está
acima.

Diagnóstico DIAG

VERMELHO
FORA DE – Nenhuma potência ou para
carreg aproximadamente.
Piscar lento – O firmware está promovendo.
Piscar rápido – O melhoramento do firmware
está falhando.
Contínuo – O sistema não carreg com
imagens de firmware ativas e inativas ou no
modo do salvamento.
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Nota: Para saber mais sobre as especificações de produto do RV340, clique aqui.
  

Índice relacionado
 

Configurar a potência sobre ajustes dos Ethernet (PoE) no roteador RV345P
Configurar o controle de aplicativo no roteador do RV34x Series
Configurar o filtro satisfeito no roteador do RV34x Series
Configurar a proteção de origem de IP no roteador do RV34x Series
Configurar ajustes do log de sistema no roteador do RV34x Series
Controle programações no roteador do RV34x Series
 

 
 

USB
USB 1 e USB2
 
 

VERDE
FORA DE – Nenhuma potência ou nenhum
USB detectado, ou USB conectado mas não
reconhecido.
Contínuo – O USB é conectado ao ISP e ao
USB é reconhecido.
Piscar – Dados do rx/tx

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5386
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5428
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5381
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5379
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5427
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5416
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5385
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