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Crie um usuário esclarecem o cliente VPN Setup
no roteador RV34x 

Objetivo
 

As contas de usuário são criadas no roteador a fim permitir a autenticação dos usuários
locais que usam o base de dados local para vários serviços como o Point-to-Point Tunneling
Protocol (PPTP), cliente do Virtual Private Network (VPN), início de uma sessão da interface
gráfica de usuário (GUI) da Web, e secure sockets layer Virtual Private Network (SSLVPN).
Isto permite os administradores de controlar e filtrar usuários autorizados para alcançar
somente a rede. A curva macia e verde do musaranho é dois dos clientes VPN os mais
comuns disponíveis para a transferência. Precisam de ser configurados com base nos
ajustes VPN do roteador para que possam estabelecer com sucesso um túnel VPN.
  

Condições prévias para usar o delicado do musaranho ou o cliente VPN verde
da curva
 

Os itens seguintes devem ser configurados no VPN Router primeiramente para estabelecer
uma conexão com o delicado do musaranho ou o cliente VPN verde da curva. Uma vez que
feito, você pode continuar estabelecer o delicado do musaranho clicando aqui, ou a curva
verde clicando aqui. 
 
1. Crie um grupo de usuário no roteador. Para instruções, clique aqui.
 
2. Crie um perfil do Cliente-à-local no roteador. Para aprender como, clique aqui. 
 
3. Configurar um perfil da segurança de protocolo do Internet (IPsec) no roteador. Para
aprender como, clique aqui.
 
4. Crie uma conta de usuário no roteador seguindo as instruções neste artigo.
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como criar contas de usuário no roteador para a instalação
do cliente VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

RV34x Series
  

Versão de software
 

1.0.01.17
  

Crie uma conta de usuário
 

Etapa 1. Entre à utilidade com base na Web do roteador e escolha a configuração de
sistema > as contas de usuário.
 
Nota: As imagens neste artigo são tomadas de um roteador RV340. As opções podem
variar segundo o modelo de seu dispositivo.

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_Shrew_Soft_VPN_Client_with_the_RV160_and_RV260.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5748-use-thegreenbow-vpn-client-to-connect-with-rv34x-series-rout.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5853-create-user-group-vpn-setup-rv340-router.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5527-configure-client-to-site-virtual-private-network-vpn-connect.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5518-configure-an-internet-protocol-security-ipsec-profile-on-an.html


 
Etapa 2. Na área da lista de sociedade do usuário local, o clique adiciona.
 

 
Etapa 3. Dê entrada com um nome para o usuário no campo de nome de usuário.
 



 
Nota: Neste exemplo, CiscoTest é entrado.
 
Etapa 4. Incorpore a senha do usuário ao campo de senha novo.
 

 
Etapa 5. Confirme a senha na senha nova confirmam a caixa.
 



 
Etapa 6. Escolha um grupo da lista de drop-down do grupo. Este é o grupo que o usuário
estará associado com.
 

 
Nota: Neste exemplo, o VPN é escolhido.
 
Etapa 7. O clique aplica-se.
 

 
Etapa 8. Salvaguarda do clique.
 



 
Você deve agora ter criado uma conta de usuário em seu roteador do RV34x Series.
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