
Assistente do acesso remoto VPN no dispositivo
da segurança integrada do ISA500 Series 

Objetivo
 

O assistente do acesso remoto VPN permite que um administrador configure o dispositivo
da segurança integrada do ISA500 Series como um servidor de acesso remoto da
segurança de protocolo do Internet (IPsec) ou como um gateway do Acesso remoto do
secure sockets layer (SSL). Estes métodos de duas Seguranças cifram dados para
conexões do Virtual Private Network (VPN). O assistente do acesso remoto VPN compila
os ajustes principais para estes métodos em um lugar conveniente no utilitário de
configuração do ISA500 Series. Este artigo explica como configurar o assistente do acesso
remoto VPN nos dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• Dispositivos da segurança integrada do ISA500 Series
  

Versão de software
 

• v1.1.14
  

Ajustes do assistente do acesso remoto VPN
 

O dispositivo da segurança integrada do ISA500 Series apoia o servidor de acesso remoto
da segurança de protocolo do Internet (IPsec) e o secure sockets layer (SSL). Escolha o
método apropriado conforme a encenação:
 

• Segundo VPN IP — IPsec é um conjunto de protocolos que se opere na camada do
Internet do conjunto de protocolos do Internet (TCP/IP) e se autentique e se cifre os
pacotes IP enviados e recebidos através de uma conexão de VPN. IPsec oferece mais
recursos de segurança do que o SSL. Use IPsec para uma conexão de VPN se alguns
clientes precisam o acesso VPN e a Segurança está precisada fortemente.
 
• SSL VPN — O SSL cifra dados na camada de aplicativo e usa o mesmos na camada de
transporte do conjunto de protocolos do Internet (TCP/IP). O SSL é mais rápido configurar
do que IPsec mas falta alguns dos recursos de segurança que estão em IPsec. Use o SSL
se muitos clientes VPN precisam de alcançar uma conexão de VPN, com o uso do web
browser sem nenhum software de cliente especial.
  

Configurar com Acesso remoto de IPsec
 

 Este procedimento explica como configurar ajustes para o Acesso remoto de IPsec no
assistente do acesso remoto VPN.
 
Etapa 1. Entre ao wizard de configuração do ISA500 Series, e escolha wizard de
configuração > assistente do acesso remoto VPN. A página começada de obtenção abre:
 



 
A página começada de obtenção permite que você escolha que tipo de túnel VPN a se usar.
 
Etapa 2. Da lista de drop-down do tipo de túnel VPN, escolha o Acesso remoto de IPsec.
 
Etapa 3. Clique em seguida. A página da política do grupo IPSec publica-se:
 

 
A página da política do grupo IPSec permite que você configure ajustes da política do grupo
tais como o nome e o método de autenticação de IKE.
 
Etapa 4. No campo de nome do grupo, dê entrada com um nome para identificar a política
do grupo IPSec.
 
Etapa 5. No campo do método de autenticação de IKE, clique um botão de rádio.
 

• Chave pré-compartilhada — Esta opção exige clientes VPN autenticar-se com uma chave
pré-compartilhada.
 
• Certificado — Esta opção exige clientes VPN autenticar-se com Certificados digitais.
 



 
Etapa 6. (opcional) se você escolheu a chave pré-compartilhada na etapa 5, incorpora a
chave pré-compartilhada para usar-se para autenticar clientes no campo de chave pré-
compartilhada.
 
Etapa 7. (opcional) se você escolheu o certificado na etapa 5, escolhe um certificado local
usar-se para autenticar clientes. O certificado local para o dispositivo da segurança
integrada do ISA500 Series deve ser o certificado de peer no host do cliente.
 
Etapa 8. (opcional) se você escolheu o certificado na etapa 5, escolhe um certificado de
peer usar-se para autenticar clientes. O certificado de peer para o dispositivo da segurança
integrada do ISA500 Series deve ser o certificado local no host do cliente.
 
Etapa 9. Clique em seguida. A página MACILENTO publica-se:
 

 
A página MACILENTO permite que você desligue sobre e Failover MACILENTO e selecione
a interface WAN através de que o túnel VPN ocorre.
 
Etapa 10. No campo MACILENTO do Failover, clique um botão de rádio.
 

• Em — Esta opção reorienta o tráfego VPN a uma relação do WAN secundário se a
interface WAN preliminar falha.
 
• Fora de — Esta opção não reorienta o tráfego VPN a uma relação do WAN secundário se
a interface WAN preliminar falha.
 

Etapa 11. Da lista de drop-down da interface WAN, escolha uma interface WAN usar-se
para enviar e receber o tráfego VPN.
 
Etapa 12. Clique em Next. A página da rede publica-se:
 



 
A página da rede permite que você configure ajustes para como os clientes VPN são
atribuídos IP address.
 
Etapa 13. No campo de rede, clique um botão de rádio.
 

• Cliente — Esta opção atribui a clientes VPN os IP address que não são parte do espaço
de endereço IP da rede do servidor de VPN. Os clientes VPN remotos têm o acesso à rede
do servidor de VPN, mas os anfitriões que são conectados diretamente à rede de servidor
não podem alcançar os clientes VPN. Para esta opção, incorpore o primeiro IP address da
escala de endereço IP cliente ao campo IP do começo, e incorpore o último IP address da
escala do cliente ao campo IP da extremidade.
 
• NEM — O modo de extensão de rede (NEM) atribui a clientes VPN IP address do
intervalo de endereço IP da rede do servidor de VPN com o uso do DHCP. Estes
endereços de cliente são completamente roteável à rede de servidor, e os anfitriões que
são conectados diretamente à rede de servidor podem alcançar os clientes VPN.
 

 
Etapa 14. (Opcional) se você escolheu o cliente em etapa 13, incorpore o primeiro endereço
da escala de endereço IP cliente ao campo IP do começo.
 
Etapa 15. (Opcional) se você escolheu o cliente em etapa 13, incorpore o último endereço
da escala de endereço IP cliente ao campo IP da extremidade.
 
Etapa 16. Verifique a regra da criação NAT para permitir o acesso à internet aos usuários
remotos permita que os usuários remotos alcancem o Internet através da conexão com o
Internet do dispositivo da segurança integrada do ISA500 Series.
 
Etapa 17. Clique em Next. A página do controle de acesso publica-se:
 



 
A página do controle de acesso permite que você permita e negue o acesso aos clientes
VPN para zonas específicas.
 
Etapa 18. Para cada zona, clique um botão de rádio.
 

• Licença — Esta opção concede o acesso de usuários remotos à zona.
 
• Negue — Esta opção nega o acesso de usuários remotos à zona.
 

Etapa 19. Clique em Next. A página DNS/WINS publica-se:
 

 
A página DNS/WINS permite que você configure endereços para o DNS e GANHA os server
usados pelo túnel VPN.
 
Etapa 20. No campo do servidor de DNS principal, incorpore o IP address do server
preliminar do Domain Name System (DNS). Um servidor DNS traduz Domain Name aos
endereços IP estáticos a ser usados por redes de computador. Independente dos trabalhos
DNS dos sistemas operacionais.
 
Etapa 21. No campo do servidor de DNS secundário, incorpore o IP address do servidor de



DNS secundário.
 
Etapa 22. No campo preliminar do server das VITÓRIAS, incorpore o IP address do server
preliminar do Windows Internet Name Service (VITÓRIAS). Um server das VITÓRIAS traduz
Domain Name aos endereços IP dinâmicos a ser usados por redes de computador. As
VITÓRIAS primeiramente trabalham somente em clientes Microsoft e em redes Microsoft.
 
Etapa 23. No campo secundário do server das VITÓRIAS, incorpore o IP address do server
secundário do Windows Internet Name Service (VITÓRIAS).
 
Etapa 24. No campo do domínio do padrão, incorpore o Domain Name que os clientes VPN
usam.
 
Etapa 25. Clique em Next. A página do servidor de backup publica-se:
 

 
A página do servidor de backup permite que você configure endereços para os servidores
de backup que tomarão sobre o túnel VPN caso o servidor principal falhar.
 
Etapa 26. No campo do servidor de backup 1, incorpore o Domain Name ou o IP address do
server do backup principal através de que os clientes VPN conectam à rede quando o
servidor de VPN regular falha.
 
Etapa 27. No campo do servidor de backup 2, incorpore o Domain Name ou o IP address do
server do backup secundário através de que os clientes VPN conectam à rede quando o
servidor de VPN regular e o server do backup principal falham.
 
Etapa 28. No campo do servidor de backup 3, incorpore o Domain Name ou o IP address do
servidor de backup terciário através de que os clientes VPN conectam à rede quando o
servidor de VPN regular, o server do backup principal, e a falha do server do backup
secundário.
 
Etapa 29. Clique em Next. A página do túnel em divisão publica-se:
 



 
A página do túnel em divisão permite que você configure ajustes para o Split Tunneling e o
DNS em divisão para o VPN escava um túnel.
 
Etapa 30. No campo do túnel em divisão, clique um botão de rádio.
 

• Em — Esta opção permite o Split Tunneling e o DNS em divisão. O Split Tunneling
permite que um cliente VPN alcance a rede do servidor de VPN mas ainda use a conexão
com o Internet do cliente VPN para alcançar o Internet. Esta instalação cria menos tráfego
na rede do servidor de VPN mas permite que o cliente VPN contorneie as regras do
firewall de Internet do servidor de VPN. O DNS em divisão permite que os clientes VPN
alcancem os página da web somente disponíveis dentro da rede do servidor de VPN.
 
• Fora de — Esta opção desabilita o Split Tunneling e o DNS em divisão.
 



 
Etapa 31. O Split Tunneling dirige somente o tráfego do cliente VPN ao servidor de VPN
quando o cliente VPN envia o tráfego a uma escala específica ou a umas escalas dos IP
address. Todo tráfego restante do cliente VPN é enviado à conexão com o Internet normal
do cliente VPN. No campo do IP address, incorpore o endereço IP da rede da sub-rede da
sub-rede que recebe o tráfego de túnel do cliente VPN.
 
Etapa 32. No campo de Netmask, incorpore a máscara de sub-rede para o IP address
incorporado acima.
 
Etapa 33. O clique adiciona para adicionar a sub-rede à lista de sub-redes destinatárias.
 
Etapa 34. Repita etapas 31 33 para cada sub-rede destinatária que você quer adicionar.
 



 
Etapa 35. Quando o cliente VPN envia o tráfego a um Domain Name, o DNS em divisão
examina o Domain Name do destino do tráfego. Se o Domain Name está na lista de Domain
Name especificados, o tráfego está reorientado ao servidor DNS dentro da rede do servidor
de VPN. Todo tráfego restante é enviado ao servidor DNS normal (isto é o servidor DNS
ISP). No campo do Domain Name, incorpore um Domain Name para o tráfego que deve ser
reorientada ao servidor DNS da rede do servidor de VPN.
 
Etapa 36. Repita etapa 35 para cada Domain Name que você quer adicionar.
 
Etapa 37. Clique em Next. A página de sumário da política do grupo publica-se:
 



 
A página de sumário da política do grupo indica as configurações atual configuradas para as
políticas do grupo.
 
Etapa 38. Clique em Next. A página do grupo de usuário de acesso remoto de IPsec 
publica-se:
 

 
A página do grupo de usuário de acesso remoto de IPsec permite que você configure
ajustes para usuários VPN e grupos de usuários.
 
Etapa 39. Na tabela, o clique adiciona para adicionar um grupo de novo usuário, ou clica o
ícone da edição (ícone do lápis) para editar um grupo de usuário existente. O grupo de
usuário - Adicionar/edite o indicador aparece.
 
Etapa 40. Clique a aba das configurações de grupo.
 



 
Etapa 41. No campo de nome, dê entrada com um nome para o grupo de usuário.
 
Etapa 42. No campo do início de uma sessão da Web, clique um botão de rádio.
 

• Inutilização — Esta opção não permite que um cliente VPN alcance o utilitário de
configuração do ISA500 Series.
 
• Read only — Esta opção permite que os clientes VPN ver o utilitário de configuração do
ISA500 Series mas não façam mudanças à configuração.
 
• Administrador — Esta opção permite que os clientes VPN ver e editem o utilitário de
configuração do ISA500 Series.
 

Etapa 43. Da lista de drop-down SSL VPN, escolha uma política de VPN SSL usar-se.
 
Etapa 44. No campo do Acesso remoto de IPsec, clique um botão de rádio.
 

• Permita — Esta opção usa IPsec para permitir o Acesso remoto do grupo de usuário à
rede do servidor de VPN.
 
• Inutilização — Esta opção não usa IPsec para permitir o Acesso remoto do grupo de
usuário à rede do servidor de VPN.
 

Etapa 45. No campo portal prisioneiro, clique um botão de rádio.
 

• Permita — Esta opção dirige um cliente VPN ao portal prisioneiro depois que a conexão
de VPN é estabelecida.
 
• Inutilização — Esta opção não dirige um cliente VPN ao portal prisioneiro depois que a
conexão de VPN é estabelecida.
 

Etapa 46. Clique a aba da sociedade.
 



 
Nota: Execute etapas 47 a 50 se você quer criar um novo usuário para o grupo; se não,
salte a etapa 51.
 
Etapa 47. No campo de nome de usuário, dê entrada com um nome para um novo usuário.
 
Etapa 48. No campo de senha, incorpore uma senha para um novo usuário.
 
Etapa 49. Na senha confirme o campo, reenter a senha.
 
Etapa 50. Clique em Criar. O novo usuário é adicionado à lista de usuários.
 
Etapa 51. Para adicionar um usuário ao grupo de usuário, ao clique e selecionar o usuário
adicionar na lista de usuários, e clicar – >. O usuário aparece na lista de sociedade.
 
Etapa 52. Para remover um usuário do grupo de usuário, do clique e selecionar o usuário
para remover na lista de sociedade, e o clique < –. O usuário aparece no campo da lista de
usuários.
 
Etapa 53. Aprovação do clique. A página do grupo de usuário de acesso remoto de IPsec 
reaparece.
 
Etapa 54. Clique em Next. O Acesso remoto de IPsec - A página de sumário publica-se:
 



 
O Acesso remoto de IPsec - A página de sumário indica toda a configuração feita para o
Acesso remoto de IPsec
 
Etapa 55. Clique em Finish. O assistente do acesso remoto VPN é terminado.
  

Configurar com Acesso remoto SSL
 

Este procedimento explica como configurar ajustes para o Acesso remoto SSL no assistente
do acesso remoto VPN.
 
Etapa 1. Entre ao wizard de configuração do ISA500 Series, e escolha wizard de
configuração > assistente do acesso remoto VPN. A página começada de obtenção abre:
 

 
A página começada de obtenção permite que você escolha que tipo de túnel VPN a se usar.
 
Etapa 2. Da lista de drop-down do tipo de túnel VPN, escolha o Acesso remoto SSL.
 
Etapa 3. Clique em seguida. A página da configuração de VPN SSL publica-se:



 
A página da configuração de VPN SSL permite que você configure ajustes para a conexão
de VPN SSL tal como endereços de rede e limites do intervalo.
 
Etapa 4. Da lista de drop-down da interface de gateway, escolha uma interface WAN
através de que o tráfego VPN passa.
 



 
Etapa 5. No campo de porta de gateway, entre em uma porta em que esse SSL se opera.
 
Etapa 6. Da lista de drop-down do arquivo certificado, escolha um certificado autenticar
clientes VPN.
 



 
Etapa 7. No pool do endereço de cliente, incorpore um IP address da rede para o conjunto
de clientes de endereço.
 
Etapa 8. No cliente Netmask, incorpore a máscara de sub-rede para o conjunto de clientes
de endereço.
 
Etapa 9. Verifique a regra da criação NAT permitindo o acesso à internet à caixa de
verificação dos usuários remotos permita que os clientes VPN alcancem o Internet através
da conexão com o Internet do servidor de VPN.
 



 
Etapa 10. No campo do domínio do cliente, incorpore um Domain Name para que os
clientes VPN usem-se.
 
Etapa 11. No campo do banner de login, incorpore uma mensagem que seja indicada na
página de login do cliente VPN.
 
Etapa 12. No campo do idle timeout, entre em quanto tempo nos segundos uma sessão de
VPN pode permanecer inativa antes do deixado cair.
 
Etapa 13. No campo do timeout de sessão, entre em quanto tempo nos segundos uma
sessão de VPN dura mesmo se active. Um valor de 0 indica que a sessão está deixada cair
nunca quando active.
 
Etapa 14. No campo do intervalo do cliente DPD, entre em quanto tempo nos segundos
uma sessão de VPN dura uma vez um cliente VPN se torna sem resposta.
 
Etapa 15. No campo do intervalo do gateway DPD, entre em quanto tempo nos segundos
uma sessão de VPN dura uma vez um gateway de VPN se torna sem resposta.
 
Etapa 16. No campo da manutenção de atividade, entre em como frequentemente nos
segundos o servidor de VPN verifica a sessão de VPN.
 



Etapa 17. No campo da duração de aluguel, entre em como frequentemente nos segundos
um cliente VPN envia uma requisição de renovação do aluguer do IP address.
 
Etapa 18. No campo máximo MTU, incorpore a unidade de transferência máxima (MTU)
para a sessão de VPN.
 
Etapa 19. No campo do intervalo do Rekey, entre em como nos segundos a chave de
criptografia é mudada frequentemente.
 
Etapa 20. Clique em Next. A página da política do grupo publica-se. A página da política do
grupo permite que você configure ajustes para políticas do grupo tais como configurações
básicas, proxys, Split Tunneling, e acesso da zona.
 
Etapa 21. Clique a aba das configurações básicas.
 

 
Etapa 22. Para adicionar uma política do grupo, o clique adiciona, ou clica o ícone da edição
(ícone do lápis) para editar uma política. A política do grupo - Adicionar/edite o indicador
aparece:
 

 
Etapa 23. No campo de nome da política, dê entrada com um nome para a política do
grupo.
 
Etapa 24 No campo do servidor de DNS principal, incorpore o IP address do server
preliminar do Domain Name System (DNS). Um servidor DNS traduz Domain Name aos



endereços IP estáticos a ser usados por redes de computador. Independente dos trabalhos
DNS dos sistemas operacionais.
 
Etapa 25. No campo do servidor de DNS secundário, incorpore o IP address do servidor de
DNS secundário.
 
Etapa 26. No campo preliminar do server das VITÓRIAS, incorpore o IP address do server
preliminar do Windows Internet Name Service (VITÓRIAS). Um server das VITÓRIAS traduz
Domain Name aos endereços IP dinâmicos a ser usados por redes de computador. As
VITÓRIAS primeiramente trabalham somente em clientes Microsoft e em redes Microsoft.
 
Etapa 27. No campo secundário do server das VITÓRIAS, incorpore o IP address do server
secundário do Windows Internet Name Service (VITÓRIAS).
 
Etapa 28. Clique a aba dos ajustes do proxy IE.
 

 
Etapa 29. No campo da política do proxy IE, clique um botão de rádio para ajustes do proxy
do Microsoft Internet explorer.
 

• Nenhum — Esta opção não exige o navegador usar nenhuns ajustes do proxy com o
usuário remoto.
 
• Auto — Esta opção manda o navegador automaticamente detectar ajustes do proxy no
usuário remoto.
 
• Desvio-local — Esta opção permite o navegador de contornear ajustes do proxy no
usuário remoto.
 
• Inutilização — Esta opção desabilita os ajustes do proxy do internet explorer.
 

Nota: Se você escolheu o automóvel ou Desvio-local de etapa 28, execute etapas 29 a 31;
se não, salte a etapa 32.
 



 
Etapa 30. No campo de endereço, incorpore um IP address ou um Domain Name para que
o servidor proxy use-se.
 
Etapa 31. No campo de porta, entre no número de porta que o servidor proxy usa.
 
Etapa 32. Para adicionar um IP address ou um Domain Name que não atravessem o
servidor proxy, para incorporar o IP address ou o Domain Name ao campo da exceção de
proxy IE, e o clique adicionar.
 
Nota: Para remover um IP address ou um Domain Name da lista da exceção, clicar o IP
address ou o Domain Name na lista da exceção, e clicar a supressão.
 
Etapa 33. Clique a aba dos ajustes do Split Tunneling.
 
O Split Tunneling permite que algum do tráfego do cliente remoto seja transportado fora do
túnel SSL VPN baseado nos endereços de destino do tráfego.
 



 
Etapa 34. Para permitir o Split Tunneling e o DNS em divisão, verifique a caixa de
verificação do Split Tunneling da possibilidade.
 
Etapa 35. No campo rachado da seleção, clique um botão de rádio.
 

• Inclua o tráfego — Esta opção dirige endereços especificados através do túnel VPN.
 
• Exclua o tráfego — Esta opção dirige endereços especificados através da conexão de
WAN ou ISP do cliente VPN e não do túnel VPN. Para esta opção, a característica dos
LAN locais da exclusão deve ser permitida em Clientes de mobilidade Cisco AnyConnect
Secure.
 



 
Etapa 36. No campo de endereço, incorpore o IP address a incluem ou excluem do túnel
VPN.
 
Etapa 37. No campo de Netmask, incorpore a máscara de sub-rede para o IP address.
 
Etapa 38. Clique em Add. O IP address e o Netmask são adicionados à tabela rachada.
 
Etapa 39. (Opcional) se você escolheu exclua o tráfego em etapa 34, verificam a caixa de
verificação dos LAN locais da exclusão para permitir que o cliente remoto comunique-se
com seus dispositivos de LAN locais sem o uso do túnel.
 



 
Etapa 40. Para usar um servidor DNS dentro do VPN, para incorporar o IP address do
servidor DNS ou o Domain Name ao DNS em divisão coloca, e o clique adiciona.
 
Nota: Para suprimir de um servidor DNS, para clicar um servidor DNS no DNS em divisão
alista, e clica a supressão.
 
Etapa 41. Clique a aba Zona-baseada das configurações de firewall.
 



 
Etapa 42. Para conceder o acesso de cliente VPN a uma zona na rede do servidor de VPN, 
licença do clique para a zona. Para negar o acesso de cliente VPN a uma zona na rede do
servidor de VPN, o clique nega para a zona.
 
Etapa 43. Aprovação do clique. A página da política do grupo reaparece.
 
Etapa 44. Clique em Next. A página do grupo de usuário publica-se:
 

 
Etapa 45. Para adicionar um grupo de novo usuário, o clique adiciona. Para editar um grupo
de usuário, clique o ícone da edição (ícone do lápis) para que o grupo edite. O grupo de
usuário - Adicionar/edite o indicador aparece.
 



 
Etapa 46. No campo de nome, dê entrada com um nome para o grupo de usuário.
 
Etapa 47. No campo do início de uma sessão da Web, clique um botão de rádio.
 

• Inutilização — Esta opção não permite que o cliente remoto alcance o utilitário de
configuração do ISA500 Series.
 
• Read only — Esta opção permite que o cliente remoto alcance o utilitário de configuração
do ISA500 Series mas não faça mudanças.
 
• Administrador — Esta opção permite que o cliente remoto alcance o utilitário de
configuração do ISA500 Series e faça mudanças.
 

Etapa 48. Da lista de drop-down SSL VPN, escolha uma política usar-se para o grupo, ou
escolha a inutilização não usar uma política.
 
Etapa 49. No campo do Cisco IPSEC VPN, clique um botão de rádio.
 

• Permita — Este uso IPsec da opção permitir o Acesso remoto do grupo de usuário à rede
do servidor de VPN.
 
• Inutilização — Esta opção não usa IPsec para permitir o Acesso remoto do grupo de
usuário à rede do servidor de VPN.
 

Etapa 50. No campo portal prisioneiro, clique um botão de rádio.
 

• Permita — Esta opção dirige um cliente VPN ao portal prisioneiro quando a conexão de
VPN é feita.
 
• Inutilização — Esta opção não dirige um cliente VPN ao portal prisioneiro quando a
conexão de VPN é feita.
 

Etapa 51. Clique a aba da sociedade.
 



 
Nota: Execute etapas 52 a 55 se você quer criar um novo usuário para o grupo; se não,
salte a etapa 56.
 
Etapa 52. Dê entrada com o nome de usuário no campo de nome de usuário.
 
Etapa 53. No campo de senha, incorpore uma senha para o novo usuário.
 
Etapa 54. Na senha confirme o campo, datilografam a senha para o novo usuário.
 
Etapa 55. Clique em Criar.
 
Etapa 56. Para adicionar um usuário ao grupo de usuário, clique o usuário para adicionar na
lista de usuários, e clique-o – >. O usuário aparece na lista de sociedade.
 
Etapa 57. Para remover um usuário do grupo de usuário, clique o usuário para remover na
lista de sociedade, e o clique < –. O usuário aparece no campo da lista de usuários.
 
Etapa 58. Aprovação do clique. A página do grupo de usuário reaparece.
 
Etapa 59. Clique em Next. A página de sumário SSL VPN publica-se. O sumário SSL VPN 
indica a configuração feita para a conexão de VPN SSL.
 



 
Etapa 60. Clique em Finish. O assistente do acesso remoto VPN é terminado.
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