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Configurar contas de usuário nos roteadores
RV130 e RV130W 
Objetivo
 
O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar o administrador e os usuários
convidados nos roteadores RV130 e RV130W.
 
Os Roteadores RV130 e RV130W fornecem contas de usuário para visualizar e administrar
configurações. Os usuários podem ser de diferentes grupos ou grupos lógicos de Redes Virtuais
Privadas (VPNs - Virtual Private Networks) SSL que compartilham o domínio de autenticação, as
regras de acesso a serviços e a Rede Local (LAN - Local Area Network) e as configurações de
tempo limite ocioso. O gerenciamento de usuários define que tipo de usuários podem utilizar um
determinado tipo de instalação e como isso pode ser feito.
  
Dispositivos aplicáveis
 

RV130
RV130W
  

Versão de software
 

1.0.3.22
  

Configurar contas de usuário
 
Ativação da conta
 
Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha Administration > Users.
 



 
Etapa 2. (Opcional) Na área de Ativação da conta, marque a caixa de seleção Ative Guest
Account para habilitar o acesso somente leitura ao roteador.
 
Note: A conta do administrador é ativada por padrão e não pode ser desmarcada. Os privilégios
da conta de Administrador são para ler e gravar configurações e definições.
 

  
Configurações da conta do administrador
 
Etapa 1. Marque a caixa de seleção Edit Administrator Settings para ativar os campos para
configuração.
 



 
Etapa 2. No campo Novo Nome de Usuário, informe um novo nome de usuário para o usuário de
privilégio administrativo. O padrão é cisco.
 
Note: Para este exemplo, é usado o Cisco.
 

 
Etapa 3. No campo Antiga Senha, informe a senha antiga associada à conta de privilégio de
administrador.
 



 
Etapa 4. No campo Nova senha, digite uma nova senha para a conta. Um medidor de força de
senha será exibido no lado direito do campo e determinará a força da senha com base no
comprimento e nos caracteres usados.
 

 
Etapa 5. No campo Redigitar nova senha, digite novamente a senha inserida.
 



 
Etapa 6. Clique em .
 
Agora você deve ter configurado com êxito as Configurações da conta do administrador.
  
Configurações de convidado
 
Etapa 1. Marque a caixa de seleção Edit Guest Settings para ativar os campos para configuração.
 

 
Etapa 2. No campo Novo Nome de Usuário, informe um novo nome de usuário para o usuário
com privilégio de convidado. O padrão é convidado.
 
Note: Para este exemplo, Disco é usado.
 



 
Etapa 3. No campo Antiga Senha, informe a senha antiga associada à conta de privilégio de
convidado.
 

 
Etapa 4. No campo Nova senha, digite uma nova senha para a conta. Um medidor de força de
senha será exibido no lado direito do campo e determinará a força da senha com base no
comprimento e nos caracteres usados.
 



 
Etapa 5. No campo Redigitar nova senha, digite novamente a senha inserida.
 

 
Etapa 6. Clique em .
 
Agora você deve ter configurado com êxito as Configurações da Conta de Convidado.
  
Importar usuários locais
 
Etapa 1. Na área Import User Name & Password , clique em Browse... e escolha o arquivo
apropriado. Deve ser um arquivo CSV (valores separados por vírgula). Para fazer o download do
modelo, vá para a Etapa 2.
 
Note: Para este exemplo, User_Import_Template (2).csv é usado.
 



 
Etapa 2. (Opcional) Para fazer download do modelo, clique em Download.
 

 
Etapa 3. Clique em Importar.
 



 
Uma mensagem será exibida na parte superior da página informando que as definições de
configuração foram salvas com êxito.
 

 
Etapa 4. Clique em Save (Salvar) para salvar as configurações.
 

 
Agora você deve ter importado com êxito uma lista de usuários locais no RV130 ou RV130W.
 



Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco



Sobre esta tradução
A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e
humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma,
independentemente da localização.
 
Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas
por um tradutor profissional.
 
A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda
que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.


