
Instale o Cliente de mobilidade Cisco
AnyConnect Secure em um computador do Mac 
Objetivo
 

Este artigo mostra-lhe como instalar o Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure em
um computador do Mac.
 
Se você está usando um computador Windows, clique aqui para ver um artigo em como
instalar AnyConnect em Windows.
  

Introdução
 

O Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure fornece usuários remotos a conexão
segura do Virtual Private Network (VPN). Fornece utilizadores finais remotos os benefícios
de um cliente VPN do secure sockets layer de Cisco (SSL), e aplicativos e funções de
apoios não disponíveis em uma conexão de VPN com base em navegador SSL. De uso
geral por trabalhadores remotos, AnyConnect deixa-os conectar à infraestrutura corporativa
do computador como se estavam fisicamente no escritório, mesmo se não são. Isto adiciona
à flexibilidade, à mobilidade, e à produtividade dos trabalhadores.
  

Dispositivos aplicáveis
 

 
RV340
 
 
RV340W
 
 
RV345
 
 
RV345P
 
 
Cisco AnyConnect é compatível com os dispositivos de Mac OS X 10.8 e mais tarde.
 
  

Versão de software
 

 
AnyConnect 4.3 (link a transferir)
 
  

Estrutura licenciar: Versões de firmware 1.0.3.15 e mais tarde
 

Em março 2019, as licenças de servidor que usam a versão 1.0.3.15 e mais recente de
AnyConnect são exigidos já não. Agora você precisará somente uma licença do cliente 
transferir e usar o Cliente de mobilidade Cisco AnyConnect Secure. Uma licença do cliente

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5686-install-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-on-a-windows.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5686-install-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-on-a-windows.html
https://software.cisco.com/download/home/283000185


permite a funcionalidade de VPN e é vendida nos blocos de 25 dos Parceiros como CDW ou
com a obtenção do dispositivo da sua empresa.
  

Nós recomendamos a seguinte licença de usuário para o uso com o RV340 Series:
 

 
L-AC-PLS-LIC= Qty=25 Duration=12
 
  

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
 
Licenças do cliente de AnyConnect, que permitem o uso dos clientes de desktop de
AnyConnect assim como de alguns dos clientes móveis de AnyConnect que estão
disponíveis. 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.
  

Instale o cliente seguro da mobilidade de AnyConnect
 

Etapa 1. Transferência AnyConnect aqui.
 
Nota: Instale o pacote do PRE-desenvolvimento de AnyConnect para os sistemas
operacionais MAC.
 
Etapa 2. Fazer duplo clique o instalador.
 

 
Etapa 3. O clique continua.
 

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
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/navigator.html?mdfid=283000185&i=rm


 
Etapa 4. Vá sobre o contrato de licença suplementar do utilizador final e clique então 
continuam.
 

 
Etapa 5. O clique concorda.
 



 
Etapa 6. Escolha os componentes a ser instalados verificando ou desmarcando as caixas
de seleção correspondentes. Todos os componentes são instalados à revelia.
 

 
Nota: Os artigos que você seleciona nesta tela aparecerão como opções em AnyConnect.
Se distribuindo AnyConnect para utilizadores finais, você pode querer considerar
deselecting opções.
 
Etapa 7. O clique continua.
 



 
A mudança (opcional) do clique de etapa 8. instala o lugar para especificar manualmente o
trajeto para instalar AnyConnect.
 

 
Etapa 9. O clique instala.
 



 
Etapa 10. (opcional) incorpora a sua senha ao campo de senha.
 

 
Etapa 11. O clique instala o software.
 

 
Etapa 12. Clique em Close.



 
Você deve agora com sucesso ter instalado o software do cliente seguro da mobilidade de
AnyConnect em seu computador do Mac.
 

Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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