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Crie um grupo de usuário para a instalação VPN
no roteador RV34x 
Objetivo
 
Este artigo aponta mostrar-lhe como criar um grupo de usuário para o Virtual Private Network
(VPN) setup no roteador RV340.
 
Os grupos de usuário são criados no roteador para uma coleção dos usuários que compartilham
do mesmo conjunto de serviço. Estes grupos de usuário podem ser autorizados alcançar serviços
múltiplos como o início de uma sessão, o Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), o L2TP, e o
EzVPN da Web. Isto permite os administradores de controlar e filtrar usuários autorizados para
alcançar somente a rede. A curva verde é um dos clientes VPN mais comuns disponíveis para a
transferência. O VPN exige a configuração dos ajustes VPN no roteador para que o cliente possa
estabelecer com sucesso um túnel VPN.
  
Condições prévias para usar o cliente VPN verde da curva
 
Os itens seguintes devem ser configurados no VPN Router primeiramente para estabelecer uma
conexão com o cliente VPN verde da curva. Veja o artigo verde da curva clicando aqui.
 

Crie um grupo de usuário no roteador seguindo as instruções neste artigo.
Crie uma conta de usuário no roteador. Para instruções, clique aqui.
Crie um perfil do Cliente-à-local no roteador. Para aprender como, clique aqui.
Configurar um perfil da segurança de protocolo do Internet (IPSec) no roteador. Para
aprender como, clique aqui.
  

Dispositivos aplicáveis | Versão de firmware
 

RV34x Series | 1.0.01.17 (transferência o mais tarde)
  

Crie um grupo de usuário
 
Etapa 1. Entre à utilidade com suporte na internet do roteador e escolha a configuração de
sistema > os grupos de usuário.
 
Nota: As imagens neste artigo são 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/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/smb5492-configure-and-manage-user-accounts-on-an-rv34x-series-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
https://software.cisco.com/download/home/282413304


 
Etapa 2. O clique adiciona para adicionar um grupo de usuário.
 

 
Etapa 3. Na área da vista geral, dê entrada com o nome do grupo no campo de nome do grupo.
 



●

●

●

 
Nota: Neste exemplo, o VPN é usado.
 
Etapa 4. Sob a lista de sociedade local, verifique as caixas de seleção dos nomes de usuário que
precisam de estar no mesmo grupo.
 

 
Nota: Neste exemplo, o vpnuser é escolhido.
 
Etapa 5. Sob serviços, escolha uma permissão ser concedido aos usuários no grupo. As opções
são:
 

Deficiente - Esta opção significa que os membros do grupo não estão permitidos para
alcançar a utilidade com suporte na internet através de um navegador.
Read only - Esta opção significa que os membros do grupo podem somente ler o estado do
sistema depois que entram. Não podem editar alguns dos ajustes.
Administrador - Esta opção dá os membros do grupo lido e escreve privilégios, e possa
configurar o status de sistema.
 

 
Nota: Neste exemplo, o read only é escolhido.



Etapa 6. Na tabela em uso do membro do perfil do partido EzVPN/3rd, o clique adiciona.
 

 
Etapa 7. Escolha um perfil do seleto uma lista de drop-down do perfil. As opções podem variar,
segundo os perfis que foram configurados no gateway de VPN.
 

 
Nota: Neste exemplo, os clientes são escolhidos.
 
Etapa 8. O clique adiciona.
 

 
Etapa 9. O clique aplica-se.
 

 
Etapa 10. Salvaguarda do clique.
 

 
Você deve agora com sucesso ter criado um grupo de usuário no roteador do RV34x Series.
 
 
 



Veja um vídeo relativo a este artigo…

Clique aqui para ver outras conversas técnica de Cisco
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