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Configurar o secure sockets layer Virtual Private
Network (SSL VPN) no roteador RV340 ou
RV345 

Observação especial: Estrutura licenciar - Versões de firmware
1.0.3.15 e mais tarde. Movendo-se para a frente, AnyConnect
incorrerá uma carga para licenças do cliente somente. 
 
Para obter informações adicionais sobre de AnyConnect que
licencia no Roteadores do RV340 Series, verifique para fora o
artigo AnyConnect licenciando para ver se há o Roteadores do
RV340 Series.
 
 
Objetivo
 

O gateway de Virtual Private Network do secure sockets layer (SSL VPN) permite que os
usuários remotos estabeleçam um túnel do VPN seguro usando um navegador da Web.
Esta característica permite o acesso fácil a um amplo intervalo dos recursos da Web e de
aplicativos Web-permitidos usando o Hypertext Transfer Protocol (HTTP) nativo sobre o
suporte de navegador seguro do protocolo de transferência de hipertexto SSL (HTTPS).
 
O SSL VPN permite que os usuários alcancem remotamente redes restritas, usando um
caminho seguro e autenticado cifrando o tráfego de rede.
 
O Roteadores RV340 e RV345 apoia o Cisco AnyConnect VPN Client, ou igualmente sabido
como o cliente seguro da mobilidade de Anyconnect. Este Roteadores apoia dois túneis
SSL VPN à revelia, e o usuário pode registrar uma licença apoiar até 50 pés túneis. Uma
vez que instalado e ativado, o SSL VPN estabelecerá um seguro, túnel do acesso remoto
VPN.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar SSL VPN no RV340 ou no roteador RV345.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV340
RV345
Cliente seguro da mobilidade de Cisco
  

Versão de software
 

1.0.03.15 — RV340, RV345
4.4.01054 — Cliente seguro da mobilidade de AnyConnect
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
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Configurar SSL VPN
 

Etapa 1. Alcance a utilidade com base na Web do roteador e escolha-a VPN > SSL VPN.
 

 
Etapa 2. Clique sobre o botão de rádio para permitir o servidor de VPN de Cisco SSL.
 

 
Ajustes imperativos do gateway
 
Os seguintes ajustes de configuração são imperativos:
 
Etapa 3. Escolha a interface de gateway da lista de drop-down. Esta será a porta que será
usada passando o tráfego através dos túneis SSL VPN. As opções são:
 

WAN1
WAN2
USB1
USB2
 

 
Nota: Neste exemplo, o WAN1 é escolhido.
 
Etapa 4. Entre no número de porta que é usado para o gateway de VPN SSL no campo de 
porta de gateway que varia de 1 a 65535.
 



 
Nota: Neste exemplo, 8443 são usados como o número de porta.
 
Etapa 5. Escolha o arquivo certificado da lista de drop-down. Este certificado autentica os
usuários que tentam alcançar os recursos de rede através dos túneis SSL VPN. A lista de
drop-down contém um certificado do padrão e os Certificados que sejam importados.
 

 
Nota: Neste exemplo, o padrão é escolhido.
 
Etapa 6. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do pool do
endereço de cliente ao campo do pool do endereço de cliente. Este pool será a escala dos
endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT que serão atribuídos aos clientes
VPN remotos.
 
Nota: Certifique-se de que o intervalo de endereço IP não sobrepõe com os alguns dos
endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT na rede local.
 

 
Nota: Neste exemplo, 192.168.0.0 é usado.
 
Etapa 7. Escolha a Máscara de rede do cliente da lista de drop-down.
 



 
Nota: Neste exemplo, 255.255.255.128 é escolhido.
 
Etapa 8. Incorpore o Domain Name do cliente ao campo do domínio do cliente. Este será o
Domain Name que deve ser empurrado para clientes VPN SSL.
 

 
Nota: Neste exemplo, AWideDomain é usado como o Domain Name do cliente.
 
Etapa 9. Incorpore o texto que se publicaria como o banner de login no campo do banner de
login. Esta será a bandeira que será indicada cada vez um cliente entra.
 

 
Nota: Neste exemplo, boa vinda a meu domínio! é usado como o banner de login.
 
Ajustes opcionais do gateway
 
Os seguintes ajustes de configuração são opcionais:
 



Etapa 1. Incorpore um valor aos segundos para o idle timeout que varia de 60 a 86400. Esta
será a duração do tempo que a sessão de VPN SSL pode permanecer inativa.
 

 
Nota: Neste exemplo, 3000 são usados.
 
Etapa 2. Incorpore um valor aos segundos no campo do timeout de sessão. Este é o tempo
onde toma para que a sessão do Transmission Control Protocol (TCP) ou do User Datagram
Protocol (UDP) cronometre para fora após o tempo ocioso especificado. A escala é 60 a
1209600.
 

 
Nota: Neste exemplo, 60 são usados.
 
Etapa 3. Incorpore um valor aos segundos no campo do intervalo de ClientDPD que varia de
0 a 3600. Este valor especifica a emissão periódica de mensagens HELLO/ACK para
verificar o estado do túnel VPN.
 
Nota:  Esta característica deve ser permitida no ambas as extremidades do túnel VPN.
 

 
Nota: Neste exemplo, 350 são usados.
 
Etapa 4. Incorpore um valor aos segundos no campo do intervalo de GatewayDPD que 
varia de 0 a 3600. Este valor especifica a emissão periódica de mensagens HELLO/ACK
para verificar o estado do túnel VPN.
 
Nota:  Esta característica deve ser permitida no ambas as extremidades do túnel VPN.
 

 
Nota: Neste exemplo, 360 são usados.
 
Etapa 5. Incorpore um valor aos segundos no campo da manutenção de atividade que varia
de 0 a 600. Esta característica assegura-se de que seu roteador esteja conectado sempre



ao Internet. Tentará restabelecer a conexão de VPN se é deixada cair.
 

 
Nota: Neste exemplo, 40 são usados.
 
Etapa 6. Incorpore um valor aos segundos para a duração do túnel a ser conectado no
campo da duração de aluguel. A escala é 600 a 1209600.
 

 
Nota: Neste exemplo, 43500 são usados.
 
Etapa 7. Incorpore o tamanho do pacote aos bytes que pode ser enviado sobre a rede. A
escala é de é 576 a 1406.
 

 
Nota: Neste exemplo, 1406 são usados.
 
Etapa 8. Incorpore o tempo de intervalo do relé ao campo do intervalo do Rekey. A
característica do Rekey permite que as chaves SSL renegociem depois que a sessão foi
estabelecida. A escala é 0 a 43200.
 



 
Nota: Neste exemplo, 3600 são usados.
 
Etapa 9. O clique aplica-se.
 

 
Etapa 10. (opcional) para salvar permanentemente a configuração, clica sobre o ícone 

 piscar.
 
Você deve agora com sucesso ter configurado SSL VPN em seu roteador RV34x.
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