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Configurar políticas do grupo no roteador do
RV34x Series 

Objetivo
 

Uma política do grupo é um grupo de pares USER-orientados do atributo ou do valor para
as conexões da segurança de protocolo do Internet (IPsec) que são armazenadas
internamente (localmente) no dispositivo ou externamente em um server do Remote
Authentication Dial-In User Service (RADIUS) ou do Lightweight Directory Access Protocol
(LDAP). Um grupo de túneis usa uma política do grupo que ajuste termos para conexões do
usuário do Virtual Private Network (VPN) depois que o túnel é estabelecido.
 
As políticas do grupo deixaram-no aplicar grupos inteiros de atributos a um usuário ou a um
grupo de usuários, um pouco do que tendo que especificar individualmente cada atributo
para cada usuário. Você pode igualmente alterar os atributos da grupo-política para um
usuário específico.
 
O objetivo deste documento é mostrar-lhe como configurar políticas do grupo na série do
VPN Router RV34x.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.01.16
  

Configurar políticas do grupo
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha VPN > SSL VPN.
 

 
Etapa 2. Sob a área SSL VPN, clique a aba das políticas do grupo.
 



 
Etapa 3. Clique o botão Add sob a tabela do grupo de VPN SSL para adicionar uma política
do grupo.
 

 
Nota: A tabela do grupo de VPN SSL mostrará a lista de políticas do grupo no dispositivo.
Você pode igualmente editar a primeira política do grupo na lista, que é nomeada
SSLVPNDefaultPolicy. Esta é a política padrão fornecida pelo dispositivo.
 
Etapa 4. Dê entrada com seu nome preferido da política no campo de nome da política.
 

 
Nota: Neste exemplo, a política do grupo1 é usada.
 
Etapa 5. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT dos DN
principais ao campo fornecido. À revelia, este endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT é fornecido já.
 

 



Nota: Neste exemplo, 192.168.1.1 é usado.
 
Etapa 6. (opcional) incorpora o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT dos
DN secundários ao campo fornecido. Isto servirá como um backup caso que os DN
principais falharam.
 

 
Nota: Neste exemplo, 192.168.1.2 é usado.
 
Etapa 7. (opcional) incorpora o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT das
VITÓRIAS preliminares ao campo fornecido.
 

 
Nota: Neste exemplo, 192.168.1.1 é usado.
 
Etapa 8. (opcional) incorpora o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT das
VITÓRIAS secundárias ao campo fornecido.
 

 
Nota: Neste exemplo, 192.168.1.2 é usado.
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Etapa 9. (opcional) incorpora uma descrição da política ao campo de descrição.
 

 
Nota: Neste exemplo, a política do grupo com túnel em divisão é usada.
 
Etapa 10. (opcional) clica sobre um botão de rádio para escolher a política do proxy IE
permitir ajustes do proxy do Microsoft Internet explorer (MSIE) de estabelecer o túnel VPN.
As opções são:
 

Nenhum — Permite que o navegador não use nenhum ajustes do proxy.
Auto — Permite que o navegador detecte automaticamente os ajustes do proxy.
Desvio-local — Permite que o navegador contorneie os ajustes do proxy que são
configurados no usuário remoto.
Deficiente — Desabilita os ajustes do proxy MSIE.
 

 
Nota: Neste exemplo, o enfermo é escolhido. Esta é a configuração padrão.
 
Etapa 11. (opcional) na área dos ajustes do Split Tunneling, verifica a caixa de verificação
do Split Tunneling da possibilidade para permitir que o tráfego destinado Internet seja
enviado unencrypted diretamente ao Internet. O Tunelamento completo envia todo o tráfego
ao dispositivo final onde é distribuído então aos recursos do destino, eliminando a rede
corporativa do trajeto para o acesso à Web.
 

 
Etapa 12. (Opcional) clique sobre um botão de rádio para escolher se incluir ou excluir o
tráfego ao aplicar o Split Tunneling.
 



 
Nota: Neste exemplo, inclua o tráfego é escolhido.
 
Etapa 13. Na tabela de rede rachada, clique o botão Add para adicionar exceção rachada
da rede.
 

 
Etapa 14. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT da rede ao
campo fornecido.
 

 
Nota: Neste exemplo, 192.168.1.0 é usado.
 
Etapa 15. No DNS em divisão apresente, clique o botão Add para adicionar a exceção do
DNS em divisão.
 

 
Etapa 16. Incorpore o Domain Name ao campo fornecido.
 

 
Nota: Neste exemplo, Policy.com é usado.
 
Etapa 17. Clique em Apply.
 



 
Depois que os ajustes salvar com sucesso, você estará reorientado então à tabela do grupo
de VPN SSL que mostra a política novo-adicionada do grupo.
 

 
Você deve agora com sucesso ter configurado políticas do grupo no roteador do RV34x
Series.
 
Se você gostaria de ver o guia fácil da instalação para o RV340. clique aqui.
 
Se você gostaria de ver o Guia de Administração para o RV340. clique aqui. Políticas do
grupo é encontrado na página 93.
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