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Perguntas mais frequentes do roteador do
RV34x Series (FAQ) 
Objetivo
 

Este artigo aponta dar respostas às perguntas mais frequentes sobre o Roteadores
MACILENTO duplo do gigabit VPN do RV34x Series de Cisco.
 
O Roteadores duplo da Segurança do Virtual Private Network (VPN) do gigabit do Wide
Area Network (WAN) do RV34x Series de Cisco é Roteadores do alto desempenho da
próxima geração com Segurança da Web e Cisco Anyconnect VPN. Este Roteadores está
disponível nos modelos com quatro a 16 portas de rede de área local (LAN) e a potência
sobre os Ethernet (PoE), fazendo lhe o ideal para redes pequenas com segurança
aumentada precisa. O RV34x Series de Cisco Dual Roteadores MACILENTO do gigabit
VPN vem com os filtros dinâmicos poderosos da Web atribuídos às classes de dispositivos
e os valores-limite aumentam a produtividade e reforçam a rede e a segurança de
computador.
 
Clique aqui se você gostaria de ver a folha de dados para a série RV34X.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Sumário
 

Que são as diferenças entre o RV34x Series de Cisco e o Roteadores do RV32x
Series?
Que modelos estão disponíveis na série RV34 x?
Que é a visibilidade do aplicativo e o controle (AVC)?
Que é visibilidade do cliente?
Que são os part numbers opcionais da licença?
Quantos túneis VPN são apoiados?
Como eu obtenho um software do Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure
para meus dispositivos móvéis?
Eu preciso uma licença de AnyConnect em meu roteador RV34x?
Quanto a potência sobre os Ethernet (PoE) move está no RV345P e que é o
orçamento de potência total?
  

Perguntas mais freqüentes
 

As diferenças entre o RV34x Series e o Roteadores do RV32x Series são as seguintes:
 

Alto desempenho

1. Que são as diferenças entre o RV34x Series de Cisco e o Roteadores do RV32x
Series?

/content/en/us/products/collateral/routers/small-business-rv-series-routers/datasheet-c78-742350.html
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Apoio da segurança de protocolo do Internet (IPsec) para Windows 8, Windows 10, e
Mac OS X
Visibilidade e controle do aplicativo
Visibilidade do cliente
Apoio do cliente VPN do secure sockets layer de Cisco AnyConnect (SSL)
Modelos com Sem fio, PoE e mais portas de LAN
Atualizações de software automáticas
 

Os seguintes modelos estão disponíveis:
 

RV340 — WAN duplo com quatro portas de LAN
RV340W — WAN duplo com quatro portas de LAN e um ponto de acesso Wireless
802.11ac integrado
RV345 — WAN duplo com 16 portas de LAN
RV345P - WAN duplo com 16 portas de LAN, 8 que são portas PSE (PoE)
 

A visibilidade do aplicativo Cisco e o controle (AVC) monitoram o desempenho do aplicativo
e pesquisam defeitos as edições que elevaram na rede. O Roteadores do RV34x Series
caracteriza AVC e pode identificar o tráfego que passa do LAN a WAN e do WAN ao LAN
pelo aplicativo tal como Skype, o escritório 365, e WhatsApp. Pode identificar
aproximadamente 500 aplicativos. Os aplicativos podem ser obstruídos por grupos do IP
local ou a identificação do cliente clica aqui para aprender mais.
 
Além, as políticas MACILENTOS originais (prioridade e dar forma) podem ser definidas para
a maioria de aplicativos. O roteador vem com uma experimentação de 90-dia ao serviço.
Depois que a experimentação expira, o LS-RV34X-SEC-1YR=license tem que ser comprado
para manter o serviço.
  

4. Que é visibilidade do cliente?
 

O RV34x Series pode classificar clientes de LAN pelo tipo do OS (Windows, Mac OS X, iOS,
Android, e assim por diante). O roteador vem com uma experimentação de 90-dia ao
serviço. Depois que a experimentação expira, o LS-RV34x-SEC-1YR=license tem que ser
comprado para manter o serviço.
 

Há duas licenças opcionais para o Roteadores do RV34x Series.
 

LS-RV34X-SEC-1YR= fornece um ano de filtração da Web, de visibilidade do aplicativo
e de visibilidade do cliente.
LS-RV-ACS-25-1YR= fornece um ano de 25 conexões simultâneas de AnyConnect.
 

2. Que modelos estão disponíveis na série RV34X?

3. Que é a visibilidade do aplicativo e o controle (AVC)?

5. Que são os part numbers opcionais da licença?

6. Quantos túneis VPN são apoiados?

O Roteadores do RV34x Series apoia métodos múltiplos VPN.  Um sumário destes métodos e do
número de conexões suportadas segue:



●

●

●

IPsec — até conexões simultâneas dos 50 pés
Protocolo de tunelamento ponto a ponto (PPTP) — até 25 conexões simultâneas
Cisco AnyConnect SSL — duas conexões simultâneas são incluídas para livre. O
número de túneis pode ser aumentado a 25 com uma licença opcional LS-RV-ACS-25-
1YR= e mais ser aumentado até 50 pés túneis com um segundo LS-RV-ACS=25-
1YR=license. Cisco AnyConnect SSL no RV34x Series trabalhará com o Cliente de
mobilidade Cisco AnyConnect Secure. O Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect
Secure não é incluído com o dispositivo e disponível separadamente.
 

Para usar o AnyConnect VPN de um smartphone, você precisará de transferir o Cliente de
mobilidade Cisco AnyConnect Secure da loja do app. Cisco exige-o obter uma licença
segura do usuário cliente da mobilidade de Cisco AnyConnect instalar e usar o software do
cliente em um portátil, em um computador de área de trabalho, em um smartphone, ou em
um telefone. A licença recomendada é L-AC-PLS-LIC=Oty=25 Duration=12. Isto dá-lhe 25
licenças de usuário e um usuário pode instalar o cliente em todo o dispositivo que escolher.
 
Para tentar AnyConnect em dispositivos móvéis:
 

 
Clique aqui para visitar a loja URL de Google Play para AnyConnect
 

 
Clique aqui para visitar a loja URL iOS de Apple para AnyConnect
 

 
Para mais informações e a discussão da comunidade em atualizações licenciar de
AnyConnect, clica aqui.
 

 
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.
  

Estrutura licenciar - As versões de firmware 1.0.2.16 ou
abaixam
 

Se você não atualizou ainda seu firmware, faça por favor tão agora. Clique aqui para visitar
a página das transferências para a série RV34X. Para um ambiente funcional de
AnyConnect, duas licenças separadas são exigidas. O primeiros são as licenças de servidor
de AnyConnect, que licenciam o componente de servidor de AnyConnect. Estas licenças
permitem uma conexão a um dispositivo do cliente de AnyConnect. A segunda licença que é
exigida é as licenças do cliente de AnyConnect, que permitem o uso dos clientes de desktop
de AnyConnect assim como alguma dos clientes móveis de AnyConnect que estão
disponíveis.
 
O Roteadores do RV340 Series vem com 2 licenças de servidor de AnyConnect à revelia,

7. Como eu obtenho um software do Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect
Secure para meus dispositivos móvéis?

8. Eu preciso uma licença de AnyConnect em meu roteador RV34x?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.anyconnect.vpn.android.avf&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/cisco-anyconnect/id1135064690
https://software.cisco.com/download/home/286287791/type/282465789/release/1.0.03.15?i=!pp
https://software.cisco.com/download/home/286287791/type/282465789/release/1.0.03.15?i=!pp


significando que os clientes que têm cliente de AnyConnect licenciam já podem estabelecer
2 túneis VPN simultaneamente com todo o roteador do RV340 Series.
 
Para aqueles que não têm o cliente de AnyConnect licencia já, as licenças deve ser
comprado. Refira por favor o guia pedindo de Cisco AnyConnect encontrado aqui. As
licenças do cliente de AnyConnect do programa demonstrativo não estão disponíveis para o
Roteadores da empresa de pequeno porte na altura desta escrita.
 
Para obter informações adicionais sobre de AnyConnect que licencia no Roteadores do
RV340 Series, veja por favor o artigo sobre: AnyConnect que licencia para o Roteadores do
RV340 Series.
  

9. Quanto a potência sobre os Ethernet (PoE) move está no RV345P e que é o
orçamento de potência total?
 

O RV345P tem 8 portas que apoiam capacidades 802.3af e 802.3at PoE.  Cada porta pode
apoiar um máximo de 30W, com um orçamento de potência total de 120W.
 
 
 

/content/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-og.pdf
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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