
Status VPN nos Telefones IP SPA525G ou
SPA525G2 

Objetivo
 

Este original apresenta o procedimento para verificar o status VPN nos Telefones IP
SPA525G/SPA525G2. A informação de status VPN pode ser usada para verificar se o VPN
é conectado corretamente. Isto pode ser feito olhando parâmetros como etc. enviado ou
número de bytes recebido do número de bytes.
  

Dispositivos aplicáveis
 

• TERMAS 525G 
• TERMAS 525G2
  

Configuração de VPN.
 

Etapa 1. Pressione para setup o botão no telefone. A informação e o menu de configurações
 aparecem.
 

 
 



 
 
Etapa 2. Use as chaves de navegação e enrole-as para baixo o estado. Pressione a chave
macia seleta. O menu de status aparece.
 

 
 
Etapa 3. Use as chaves de navegação e enrole-as para baixo o status VPN. Pressione a
chave macia seleta. O menu do status VPN aparece.
 
Os campos são explicados como segue.
 

• VPN conectado — Este campo notifica se o VPN é conectado ou não. Se o VPN é
conectado, a seguir o valor deste campo será Yes. Este campo terá o valor como o 
nenhum se o VPN não é conectado. 
 
• IP address — Este campo indicará o IP address atribuído pelo servidor de VPN. 
• Máscara de sub-rede — Este campo indicará a máscara de sub-rede correspondente do
IP address atribuído pelo servidor de VPN. 
 
• Os bytes enviam — Este campo mostrará o número total de bytes enviados do
SPA525G/SPA525G2 ao servidor de VPN. 
 
• Bytes Recv — Este campo mostrará o número total de bytes recebidos do servidor de
VPN ao SPA525G/SPA525G2.
 



 
 

Etapa 4. A chave macia do refrescamento pode ser pressionada para restaurar a conexão
de VPN. Para ir para trás à imprensa precedente do menu de status a chave macia traseira.
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