Configurar um cliente VPN do Teleworker no
roteador do RV34x Series
Objetivo
A característica do cliente VPN do Teleworker minimiza os requisitos de configuração em
posições remotas permitindo que o dispositivo trabalhe como um cliente da ferragem de
Cisco VPN. Quando o cliente VPN do Teleworker liga a conexão de VPN, o server do IPSec
VPN empurrou as políticas de IPsec para o cliente VPN do Teleworker e cria o túnel
correspondente.
Este artigo aponta mostrar-lhe como configurar o cliente VPN do Teleworker no roteador do
RV34x Series.

Dispositivos aplicáveis
●

Roteador do RV34x Series

Versão de software
●

1.0.01.17

Configurar o cliente VPN do Teleworker
Etapa 1. Entre ao cliente VPN com base na Web da utilidade e do chooseVPN > do
Teleworker.

Etapa 2. Na área do cliente VPN do Teleworker, clique sobre o botão de rádio para permitir
o cliente VPN do teletrabalho.
Nota: Somente um único cliente VPN do Teleworker pode ter uma conexão ativa na partida.

Etapa 3. (opcional) na auto área da nova tentativa da iniciação, clica um botão de rádio de
ligar/desligar para permitir ou desabilitar uma tentativa automática da iniciação após uma
falha. Clicar sobre significa que o roteador tentará fazer uma iniciação após a falha.
Nota: Neste exemplo, é escolhido sobre.

Etapa 4. No campo do intervalo de nova tentativa, incorpore um valor aos segundos que o
roteador fará a uma tentativa de fazer uma iniciação para conectar. O padrão é 120
segundos.
Nota: Neste exemplo, o valor padrão é usado.

Etapa 5. No campo do limite da nova tentativa, especifique o número de vezes que o
roteador tentará automaticamente fazer uma iniciação após uma falha.
Nota: Neste exemplo, o número incorporado é 2.

Configurar as configurações básicas
Etapa 6. No Teleworker os clientes VPN apresentam, o clique adiciona para criar e
configurar um cliente VPN do Teleworker.

Passo 7. Na área das configurações básicas, dê entrada com um nome para o túnel VPN no
campo de nome.
Nota: Neste exemplo, Dracarys é usado.

Etapa. 8. No campo do server (endereço remoto), incorpore o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT do servidor remoto.
Nota: Neste exemplo, 128.13.22.12 é usado.

Etapa 9. Para iniciar uma conexão em cima da partida, clique Onin a conexão ativa na área
Startup. Para começar manualmente uma conexão, clique fora.
Nota: Neste exemplo, é escolhido sobre.

Etapa 10. Na área do método de autenticação de IKE, escolha um método de autenticação
a ser usado nas negociações de IKE no túnel IKE-baseado. As opções são:
●

●

Chave pré-compartilhada — Os pares IKE autenticam-se computando e enviando uma
mistura fechada dos dados que incluem a chave pré-compartilhada. Se o par de recepção
pode criar a mesma mistura que usa independentemente sua chave pré-compartilhada,
conhece que ambos os pares devem compartilhar do mesmo segredo, assim a
autenticação do outro par. As chaves pré-compartilhada não escalam bem porque cada
ipsec peer deve ser configurado com a chave pré-compartilhada de cada outro par com
que estabelece uma sessão. Se isto é escolhido, continue à próxima etapa.
Certificado — O certificado digital é um pacote que contenha a informação tal como uma
identidade do certificado do portador: nome ou endereço IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT, a data de expiração do número de série do certificado, e uma cópia da
chave pública do portador do certificado. O formato padrão do certificado digital é definido
na especificação X.509. A versão 3 X.509 define a estrutura de dados para Certificados.
Se isto é escolhido, salte a etapa 13.

Nota: Neste exemplo, a chave pré-compartilhada é escolhida.

Etapa 11. Se você escolheu a chave pré-compartilhada na etapa 10, dê entrada com um
nome do grupo no campo de nome do grupo.
Nota: Neste exemplo, FreeFolk é usado como o nome do grupo.

Etapa 12. No campo de senha, incorpore uma senha a ser associada com o grupo.

Etapa 13. Se você escolheu o certificado na etapa 10, escolha o certificado apropriado para
seu roteador.
Nota: Neste exemplo, o padrão é escolhido.

Etapa 14. Clique sobre um botão de rádio para escolher um modo. As opções são:
●

●

Cliente — Esta opção permite que o cliente peça para um endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT e o server fornece os endereços IP de Um ou Mais Servidores
Cisco ICM NT da escala de endereço configurado. Se isto é escolhido, continue a etapa 16
.
Modo de extensão de rede (NEM) — Esta opção permite que os clientes proponham sua
sub-rede para que os serviços VPN precisam de ser aplicados no tráfego entre o LAN
atrás do server e a sub-rede proposta pelo cliente. Você será pedido igualmente para
escolher um VLAN. Se isto é escolhido, salte a etapa 15.

Nota: Neste exemplo, o cliente é escolhido.

Etapa 15. Se o NEM foi escolhido em etapa 14, escolha um VLAN da lista de drop-down. As
opções podem variar segundo configurações de vlan PRE-configuradas.
Nota: Neste exemplo, 25 são escolhidos.

Etapa 16. No campo de nome de usuário, dê entrada com um nome de usuário a ser
associado com o cliente VPN do teletrabalho.
Nota: Neste exemplo, Tormound é usado.

Etapa 17. No campo de senha do usuário, incorpore uma senha para o username.

Etapa 18. No campo de senha do usuário da confirmação, reenter a senha para confirmar a
senha. Se a senha incorreta é incorporada, o campo girará o vermelho.

Etapa 19. O clique aplica-se para salvar os ajustes.

Etapa 20. Uma janela pop-up aparecerá pedindo que você ative a conexão enquanto os
ajustes salvar. Clique o botão da conexão da ativação para confirmar a ativação e não ative
o botão para ativar mais tarde a conexão.
Nota: Neste exemplo, ative a conexão é escolhido.

Você será tomado de volta à página principal do cliente VPN do Teleworker.

Você deve agora com sucesso ter configurado as configurações básicas para o cliente VPN
do Teleworker no roteador do RV34x Series.
Configurar os ajustes avançados
Etapa 1. (opcional) no campo do servidor de backup 1, incorpora o endereço IP de Um ou
Mais Servidores Cisco ICM NT ou o Domain Name do servidor de backup. Isto será o lugar
onde o dispositivo pode ligar a conexão de VPN caso que o server preliminar do IPSec VPN
falha. Você pode inscrever até três servidores de backup nos campos fornecidos. O servidor
de backup 1 tem a prioridade mais alta entre os três server e o servidor de backup 3 tem o
mais baixo.
Nota: Neste exemplo, brienneoftarth.com é usado.

Etapa 2. No campo do intervalo do par, incorpore o tempo aos segundos onde um par pode
permanecer inativo antes de desligar. A escala é de 30-480 segundos. O padrão é 120.

Etapa 3. O clique aplica-se.

Você deve agora com sucesso ter configurado os ajustes avançados do Teleworker VPN no
roteador do RV34x Series.

