
Especifique as configurações globais para URL
aprovadas e clientes no Roteadores RV082 VPN 

Objetivo
 

A Web de Cisco ProtectLink é uma medida de Segurança que obstrua o Spam, índice
indesejável, e spyware. ProtectLink é útil quando você usa o Internet. Antes que seu
navegador visite uma URL, a Web de Cisco ProtectLink verifica o Web site e obstrui todas
as ameaças à Segurança. A página das configurações globais especifica URL aprovadas
que os usuários podem sempre alcançar apesar de seu status de segurança. Você pode
igualmente especificar os clientes aprovados que não são sujeitos às limitações na proteção
da Web. Esta página está disponível somente se o serviço de Web de Cisco ProtectLink é
ativado. Este artigo explica como configurar a configuração global para ProtectLink no
Roteadores RV082 VPN.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• RV082
  

Versão de software
 

• v4.2.2.08
  

Permita URL aprovada
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a Web de Cisco ProtectLink >
as configurações globais. A página das configurações globais abre:
 



 
Etapa 2. Verifique a caixa de verificação aprovada possibilidade da lista URL para permitir
URL aprovadas.
 
Etapa 3. O clique adiciona para incorporar a página de configuração aprovada URL. A
página de configuração aprovada URL abre:
 

 
Etapa 4. Incorpore as URL confiadas que você deseja adicionar como aprovadas e que
podem ser alcançadas a qualquer hora por um usuário no campo URL aprovado. As URL
múltiplas podem ser incorporadas separaram por ponto-e-vírgula.
 
Etapa 5. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças ou o cancelamento para
desabotoar as mudanças.



Permita cliente aprovado
 

 
Etapa 1. Verifique a caixa de verificação aprovada possibilidade da lista do cliente para
permitir clientes aprovados.
 
Etapa 2. O clique adiciona para incorporar IP address confiados. A página de configuração
aprovada dos clientes abre:
 
Etapa 3. Incorpore até 20 IP address ou uma escala dos IP address de clientes confiados ao
campo de endereços IP cliente aprovado. Para incorporar IP address NON-consecutivos,
datilografe um ponto-e-vírgula entre entradas, tais como 10.1.1.1;10.1.1.5. Para incorporar
uma escala dos IP address, datilografe um hífen entre primeiro e último o endereço na
escala, tal como 10.1.1.0-10.1.1.10.
 



 
Etapa 4. Salvaguarda do clique para salvar as mudanças ou o cancelamento do clique para
desabotoar as mudanças.
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