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Conheça o VPN Router RV130 Multifunction
com filtração da Web e o VPN Router
Multifunction wireless RV130W com filtração da
Web 

 
Introdução
 

O Roteadores Multifunction do Virtual Private Network (VPN) RV130 e RV130W com
filtração da Web é dispositivos fáceis de usar, flexíveis, de capacidade elevada bem-seridos
para empresas de pequeno porte. Agora com a Web que filtra, os RV130 e os RV130W
novos entregam altamente seguro, de faixa larga, prendido e conectividade Wireless aos
escritórios pequenos e aos funcionários remotos. Pode igualmente ser usada como um
roteador Wireless, um Access point, uma ponte ou um repetidor autônomo para disposições
flexíveis, oferecendo a proteção de investimento como suas necessidades de negócio de
evoluir.
 
Este artigo apresenta os recursos e benefício do VPN Router RV130 Multifunction com
filtração da Web e do VPN Router Multifunction wireless RV130W com filtração da Web.
 
Nota: Os RV130 e os RV130W com filtração da Web são geralmente similares. A única
diferença é o RV130W tem a capacidade wireless.
  

Características do produto
 

Característica wireless para usar o roteador como um Access point.
4-port Switch nativo
Porta usb para o Failover do modem 3G/4G
Web que filtra mais de 27 bilhão URL para guardar contra Web site maliciosos ou nõ
laboráveis. 
Portas de Ethernet Gigabit de capacidade elevada, permitindo grandes transferências de
arquivo e usuários múltiplos.
Porta usb para o Failover do modem 3G/4G ou a Conectividade preliminar alternativa.
O VPN de Site-para-Site da Segurança IP (IPsec) ajuda a conectividade segura para
funcionários remotos e escritórios múltiplos.
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Forte segurança com o Firewall e criptografia de hardware provados da inspeção de pacote
de informação do stateful (SPI).
Fácil estabelecer-se e usar-se com configuração assistente-baseada.
Suporte de gerenciamento de rede de FindIT
  

Opiniões do produto
 
Opinião do painel dianteiro
 

O painel dianteiro mostra o número de modelo, o diodo emissor de luz para a potência, o
VPN, o LAN (1-4), o WAN, o USB, e o WLAN no RV130W somente.
 

  
Opinião do painel traseiro
 

Nota: O RV130W é usado como o exemplo na imagem abaixo.
 
O painel traseiro mostra o botão reset, as portas de LAN 1 4, a porta MACILENTO, o botão
da potência, a porta do adaptador de energia 12VDC 2.5A, e as duas antenas externas no
RV130W somente.
 



  
Opinião de painel de lado direito
 

Nota: O RV130W é usado como o exemplo na imagem abaixo.
 
O painel de lado direito mostra o porta usb que apoia os dongles de USB 3G/4G/LTE.
 



  
Conteúdos do pacote
 

a)   b)
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c)      d) 
 

e) 
 
a) VPN Router RV130 Multifunction com a Web que filtra ou
 
b) VPN Router Multifunction wireless RV130W com filtração da Web
 
c) Cabo do Ethernet
 
d) Adaptador de energia
 
e) Guia de início rápido
  

Requisitos mínimos
 

Adaptador das energias AC
navegador da Web Java-permitido para a configuração com base na Web
  

Configurações padrão
 

 
Detalhes técnicos
 
LED de status
 

Estes diodos emissores de luz indicam o estado do dispositivo segundo que estado estão.
 

Parâmetro Valor
padrão

Nome de 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

LEDs Nome Comportamento diodo emissor de luz
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Nota: Para saber mais sobre as especificações de produto para o RV130, clique aqui e para
as especificações de produto RV130W, clicam aqui.
  

Índices relacionados
 

Como configurar configurações de firewall básicas no RV130 e no RV130W
Configuração do portal prisioneiro no RV130W

diodo
emissor de
luz

LAN

VERDE
FORA DE – Nenhum link é detectado
Contínuo – o link 1000 M é detectado na
porta correspondente
Piscar – O link é detectado, dados do rx/tx

WLAN
(RV130W
somente)

VERDE
FORA DE – Wireless LAN desabilitado
Piscar – Dados do rx/tx

WAN

VERDE
FORA DE – O dispositivo não é conectado
ao Internet nem é conectado através de um
dongle de USB
Piscar – Dados do rx/tx

Alimentaçã
o

VERDE
FORA DE – O dispositivo é posto FORA
Contínuo – Posto sobre e carreg
Piscar – Carreg

VPN para o
IPSec local
a local VPN
somente

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 através de um túnel
VPN
ÂMBAR
Contínuo – Nenhum VPN permitido está
acima

USB

VERDE
FORA DE – Nenhuma potência ou nenhum
USB detectado, ou USB conectado mas não
reconhecido
Contínuo – O dongle de USB é conectado a
um provedor de serviço do Internet (ISP) e
um endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT foi atribuído
Piscar – Dados do rx/tx
ÂMBAR
O dongle de USB é reconhecido mas não é
conectado a um ISP

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5464
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5480
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5016
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5013
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Configuração do LAN e acesso à Web do Gerenciamento remoto no RV130 e no RV130W
Configurando ajustes da segurança Wireless no RV130W
Estabelecendo uma conexão Wireless através da instalação protegida Wi-fi (WPS) no
RV130W
Instalação VPN básica em RV130 e em RV130W
Sociedade de VLAN em RV130 e em RV130W
Configuração do IPv4 LAN em RV130 e em RV130W
 

 
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5010
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5021
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5038
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5038
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4992
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4987
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=4997
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