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VPN – Windows 7
É uma rede privada virtual que permite uma comunicação segura entre dois pontos de
rede, uma pública (insegura) e outra privada (segura). No nosso caso, permite a
comunicação segura através da autenticação do utilizador no computador (portátil ou
não) ligado à rede pública com a rede privada do IPS, assegurando assim, a
confiabilidade e integridade.
Importa aqui referir que para ter acesso integral aos artigos científicos disponibilizados
pela b-on fora da rede segura do IPS, deverá obrigatoriamente ligar-se à nossa rede
segura através da VPN.
Assim, para criar a VPN deve seguir os seguintes passos:
1. No canto inferior direito do monitor deverá clicar com o botão direito do rato em
cima do ícone de rede;

2. Depois de clicar abre um menu, no qual deverá selecionar a opção “Abrir o
Centro de Rede e Partilha” clicando em cima com o botão esquerdo do rato;

3. No centro de rede e partilha deverá clicar com o botão esquerdo em cima da
opção “Configurar uma nova ligação de rede”;
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4. A opção de ligação a escolher é “Ligar a uma área de trabalho” pelo que deverá
clicar com o botão esquerdo do rato em cima dessa opção para ficar selecionada;

a. Para abrir a página seguinte pode:
i. Fazer duplo clique em cima da opção selecionada;
ii. Depois de selecionada a opção, clicar no botão “Seguinte”.
5. Deve de seguida selecionar a opção “Utilizar a minha ligação à Internet (VPN)”
clicando com o botão esquerdo do rato em cima dessa opção;

6. Aqui deverá obrigatoriamente digitar o nome da nossa VPN
“vpn.ipsantarem.pt” nos dois campos, “Endereço Internet” e “Nome Destino”.
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7. De seguida são solicitadas as credenciais de autenticação do utilizador que
devem ser preenchidas tal como indicado na imagem que segue;
a. A palavra-passe é Ips seguido do número do B.I. ou C.C., exemplo:
Ips123456789

b. Deve colocar o visto em “Memorizar esta palavra-passe” para não ser
obrigado a autenticar-se sempre que ligar a VPN.
8. Finalmente é só clicar no botão “Ligar”.

