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Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção
de produtos Cisco Small Business.
 
P. Como posso gerenciar meu roteador remotamente?A. 
 
O Gerenciamento remoto permite que você gerencie o roteador a partir de um local remoto,
através da Internet. O gerenciamento de um roteador Cisco Small Business a partir de um local
remoto é semelhante ao acesso local. A principal diferença é que, em vez de digitar o endereço
IP da LAN do roteador na barra de endereços do navegador da Web, você precisa digitar o
endereço IP de Internet do roteador.
 
Para habilitar o gerenciamento remoto em um roteador Cisco Small Business, faça o seguinte:
 

 
Note: Antes de continuar, verifique se o roteador está configurado e se os computadores podem
ficar on-line quando conectados a ele. Para habilitar o Gerenciamento remoto, faça as etapas
descritas neste documento.
 
Ative o gerenciamento remoto em um roteador Cisco Small Business
 
Note: Quando o recurso Gerenciamento remoto estiver ativado, qualquer pessoa que conheça o
endereço IP de Internet e a senha do roteador poderá alterar as configurações do roteador.
 
Passo 1: 
Acesse a página baseada na Web para configuração do roteador. Para obter instruções, clique 
aqui.
 
Passo 2: 
Quando a página de configuração baseada na Web do roteador for aberta, clique em 
Administration (Administração).
 

Ative o gerenciamento remoto em um roteador Cisco Small Business
Verifique o endereço IP de Internet de um roteador Cisco Small Business

Gerenciar um roteador Cisco Small Business a partir de um local remoto

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/voice-unified-communications/spa8000-8-port-ip-telephony-gateway/108646-setup-voip-108646.html


 
Passo 3: 
Altere a senha do roteador para obter mais segurança. Para obter instruções, clique aqui.
 

 
Passo 4: 
Procure Remote Router Access (Acesso remoto ao roteador), defina Web como Enabled
(Habilitado) e deixe Administration Port (Porta de administração) como "8080" no campo
fornecido.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/voice-unified-communications/spa8000-8-port-ip-telephony-gateway/108635-pqa-108635.html


 
 
Passo 5:
 
Clique em .
 
Depois de habilitar o Gerenciamento remoto no roteador, verifique o endereço IP da Internet. Para
obter instruções, execute as etapas na próxima seção.
 
Verifique o endereço IP de Internet de um roteador Cisco Small Business
 
Passo 1: 
Acesse a página baseada na Web para configuração do roteador. Para obter instruções, clique 
aqui.
 
Passo 2: 
Clique em Status e verifique o endereço IP de Internet do roteador.
 

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/voice-unified-communications/spa8000-8-port-ip-telephony-gateway/108646-setup-voip-108646.html


 
Depois de ter o endereço IP de Internet do roteador, faça as etapas na próxima seção para
acessar o roteador remotamente.
 
Gerenciar um roteador Cisco Small Business a partir de um local remoto
 

 
Note: A imagem do roteador pode variar dependendo do modelo e do número da versão.
 



Passo 1: 
Usando um computador conectado à Internet a partir de um local remoto, inicie o Internet Explorer
e digite "http://0.0.0.0:8080" (os 0 representam o endereço IP de Internet do roteador e 8080
representam a porta especificada) no campo Endereço.
 

 
Note: Os 0's representam o endereço IP de Internet do roteador que você observou
anteriormente.
 
Passo 2: 
Uma nova janela é exibida e solicitará um nome de usuário e uma senha. Insira o nome de
usuário e a senha do roteador (a nova senha que você alterou antes de ativar o gerenciamento
remoto) e clique em OK.
 

 
Passo 3: 
Agora você deve conseguir acessar a página de configuração baseada na Web do roteador. 
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