
Configuração da administração remota em
dispositivos da segurança integrada do ISA500
Series 

Objetivo
 

A configuração de ajustes da administração remota permite que você alcance o utilitário de
configuração da ferramenta de segurança de uma rede de WAN remota. A administração
remota permite um usuário conecte ao dispositivo ISA através do HTTP ou do HTTPS, que
permitem que você conecte ao ISA remotamente e firmemente de em qualquer lugar.
 
O objetivo deste original é explicar como configurar os ajustes da administração remota em
dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• ISA550 
• ISA570 
• ISA550W 
• ISA570W
  

Versão de software
 

• v1.1.14 - ISA550
  

Configuração da administração remota
 

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração do ISA500 Series e escolha o Gerenciamento de
dispositivos > a administração > a administração remota. A página da administração remota 
abre: 
 

 
Etapa 2. Clique sobre o botão de rádio no campo da administração remota para permitir o
Gerenciamento remoto. 
 



 
Etapa 3. Clique sobre o botão de rádio para que o campo HTTP permita o Gerenciamento
remoto através do HTTP. O HTTP é menos seguro quando comparado a HTTPS porque
HTTPS usa a criptografia quando o HTTP usar o texto simples. 
 

 
Nota: Se o botão de rádio é escolhido fora no campo HTTP, o HTTP escuta campo de 
número de porta é não disponível. Faixa clara a pisar 5.
 
Etapa 4. Se o HTTP está ligada, entre no número de porta através de que a conexão de
HTTP deve ser estabelecido no HTTP escuta campo de número de porta. Os números de
porta variam de 1 a 65535, o padrão são 80. 
 



 
Etapa 5. Entre no número de porta através de que a conexão de HTTPS deve ser
estabelecido no HTTPS escuta campo de número de porta. Os números de porta variam de
1 a 65535, o padrão são 8080. 
 

 
Etapa 6. Escolha o endereço desejado do acesso de gerenciamento remoto da lista de
drop-down do endereço reservar, onde o acesso ao utilitário de configuração através da
interface WAN é permitido. 
 



 
Nota: Você pode escolher uma configuração existente que esteja disponível ou criar seu
próprio endereço ou grupo de endereço. Para aprender como criar um endereço novo ou
um grupo de endereço novo refira as subseções criam um endereço novo e criam grupos de
endereço novos.
 
Etapa 7. (opcional) para permitir que um usuário de uma rede de WAN remota controle a
ferramenta de segurança através do Simple Network Management Protocol (SNMP), clica 
sobre o botão de rádio no campo remoto SNMP. Se não, clique fora o botão de rádio. 
 

 
Etapa 8. Salvaguarda do clique para salvar os ajustes. 
 



 
  

 
Crie um endereço novo
 

Etapa 1. Escolha criam um endereço novo da lista de drop-down do endereço reservar para
criar um IP address ou uma escala de endereço. 
 

 
O endereço/adiciona o indicador aparece: 
 



 
Etapa 2. Dê entrada com o nome desejado para o objeto do endereço no campo de nome. 
 

 
Etapa 3. Escolha o tipo de endereço da lista de drop-down. 
 

 
As opções são descritas como segue:
 

• Host — Define um host único por seu IP address e permite que alcance o utilitário de
configuração através da interface WAN. Se o host é selecionado, continue a etapa 4.
 
• Escala — Define uma escala dos IP address contínuos que são permitidos alcançar o
utilitário de configuração através da interface WAN. Se a escala é selecionada, salte para
pisar 5.
 



Etapa 4. Incorpore o IP address do host ao campo do IP address. 
 

 
Etapa 5. Incorpore o IP address começando ao campo começando do IP address e o
endereço do término no campo do IP address do término. 
 

 
Etapa 6. Clique a APROVAÇÃO para salvar a configuração, e então o endereço/adiciona o 
indicador fecha e retorna o usuário à página da administração remota. 
 

 
 
 
  

Crie grupos de endereço novos



Etapa 1. Escolha criam um grupo de endereço novo da lista de drop-down do endereço
reservar para criar um grupo de endereço novo. 
 

 
O endereço de grupo/adiciona o indicador aparece: 
 

 
Etapa 2. Dê entrada com o nome do grupo desejado no campo de nome do grupo. 
 



 
Etapa 3. Escolha dos IP address e das escalas de endereço conhecidos da lista esquerda e
clique - > para adicionar estes valores conhecidos a seu grupo novo. Para remover um
endereço de seu grupo de endereço novo, escolha o endereço da lista direita e clique-o
então <-. 
 

 
Nota: Quando um nome do grupo é selecionado, os detalhes do endereço para o grupo
particular estão mostrados na área do detalhe do endereço.
 
A área do detalhe do endereço contém os seguintes campos:
 

• Nome — Mostra o nome do grupo de endereço.
 
• Tipo — Mostra se o endereço é uma escala dos IP address, ou se é um IP address do
host único.
 
• Valor — Mostra o intervalo de endereço IP.
 

Etapa 4. Clique a APROVAÇÃO para salvar, e então o endereço de grupo/adiciona o 
indicador fecha e retorna o usuário à página da administração remota. 
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