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Parceria DrayTek

A parceria entre a iK1 Tecnologia e a taiwanesa DrayTek, esta cada vez mais
sólida. Como distribuidora exclusiva dos produtos DrayTek para o Brasil há
mais de 10 anos, a iK1 segue adequando os equipamentos e firmwares para
as normas e necessidades brasileiras, que são também aplicadas a toda a linha
mundial de produtos.



Visão Geral dos Recursos

Firewall baseado em objetos: Você pode pré-definir objetos ou grupos por IP, tipo de serviço,
palavras chaves, extensão de arquivos ou um mix destes com o Time Scheduler ou ainda com os
grupos de VLAN, para otimizar as suas regras de firewall. Essas regras permitem configuração de
filtros: Call / Data e prevenção de DoS/DDos, já o CSM abrange filtros de IM / P2P / protocólos de
rede, de conteúdo de URL e de conteúdo Web.

Filtro de Conteúdo WEB (Web Content Filter – WCF): Você pode bloquear categorias inteiras
de sites (por exemplo: esportes, compras on-line, etc), sujeito a uma assinatura anual que vária
de acordo com o equipamento (Powered by Cyren) e criar exceções a regra.

Suporte a IPv6: Dual Stack (DHCPv6 Client, Static IPv6) e Tunnel Mode (6in4, 6rd, AICCU,
TSPC), garantindo o acesso para a era IPv6.

Portas USB Multi-tarefas: Pode-se conectar modens 3.5G / 4G, para back-up ou balanceamento
de links de internet, file sharing, print-server e ainda pode-se acoplar um termômetro USB para
monitoramento de temperatura e geração de alarmes.

Recurso de VPN: Suporte a protocolos IPSec / PPTP / L2TP / L2TP over IPSec, com encriptação
através de hardware AES/DES/3DES e key hash SHA-1/MD5.



Visão Geral dos Recursos

VPN – Smart Client Tools: Ferramenta gratuita fornecida pela DrayTek para ajudá-lo a fazer uma
conexão VPN com o roteador Vigor com mais facilidade. Ela integra as redes dial-up e simplifica
muito os procedimentos de configuração para redes dial-up e a Política de Segurança IPSec com
uma interface easy-to-use, especialmente para L2TP over IPSec. Disponível para: Windows 10, 8,
7, Vista, XP e também para Android app (somente SSL VPN).

Suporte a VLAN: O recurso de VLAN permite que sub-nets sejam alocadas para múltiplos
grupos. Quando combinado com NAT e funções de Firewall, você pode desenhar grupos de rede
segundo o tráfico, nível de segurança, etc. Aplicações como VoIP, IPTV e Wireless SSID podem ser
facilmente integradas com os tags de VLAN e firewall voltado a objetos.

VPN Management: Recurso embarcado nos roteadores que permite a gestão centralizada de VPN
para até 16 roteadores remotos.

AP Management: Outro recurso embarcado nos roteadores para instalação em 3 passos (plug-
plug-press), configuração e gestão unificada dos APs DrayTek.

Switch Management: Mais um recuso embarcado nos roteadores para gestão centralizada dos
switches DrayTek.



Visão Geral dos Recursos

Alta Disponibilidade e failover: Common Address Redundancy Protocol (CARP), para evitar ponto
único de falha. O administrador de rede pode configurar outro equipamento como dispositivo de
backup de espera passiva em caso de falha do principal. Além disso, pode habilitar a funcionalidade
de cópia de segurança recíprocas para outros dispositivos ativos que inclui configuração de load
balancing e as prioridades de backup definidas pelo usuário.

Gestão Flexível: As funcionalidades de gestão incluem SNMP, TR-069 e TR-104. O protocolo TR-069
pode ser utilizado com o software de gerenciamento VigorACS SI para monitorar e gerenciar
remotamente os equipamentos.

Multi-WAN: Possibilita conectar mais de dois links de internet e assim garantir a navegação,
podendo trabalhar de forma simultânea, load-balance, ou ainda como backup do link principal.

Atenção: Os recursos aqui apresentados variam de equipamento para equipamento, por favor
verifique com o seu Gerente de Negócios o equipamento adequado para as suas necessidades.



Visão Geral dos Recursos

DNS Security: Baseado no Domain Name System Security Extensions (DNSSEC), O DNS
Security utiliza assinaturas digitais de origem para garantir a integridade dos dados de DNS.
Com o DNSSEC habilitado, antes de solicitar o endereço de um nome de domínio, o roteador
executará interative queries para DNSKEY e RRsig para validar as informações fornecidas por
cada servidor DNS, garantindo que a resposta DNS não seja falsa.



Visão Geral dos Recursos

Hotspot Web Portal: Com o Hotspot Web Portal, o administrador de rede pode configurar o
equipamento como um provedor de Hotspot com autenticação na Web e permitir que os usuários
façam login com suas contas de mídia social, como o Facebook e o Google ou receber a senha de
acesso via SMS.



Visão Geral dos Recursos

Session-Based Load Balance: O modo baseado em sessão, permite usar todas as interfaces
WAN disponíveis para sessões com o mesmo destino. Assim, a largura de banda será
aproximadamente a soma de cada WAN gerando um melhor desempenho.

Vantagens:
-Melhor desempenho para conteúdos que não utilizam criptografia, ex: HTTP, FTP, etc.



Visão Geral dos Recursos

AP Load Balancing: Quando possuímos vários clientes na rede wireless, podemos dividir o
tráfego através de múltiplos APs, gerenciando o tráfego com maior eficiência, seja pelo número
de clientes conectados ou até mesmo pelo tráfego que passa por cada AP.



Visão Geral dos Recursos

Interference Monitor: Recurso disponível nos Access Points que pode verificar o canal que o AP
esta usando ou verificar os canais disponíveis, recomendando qual o canal a ser utilizado. A
analise é feira através de duas medições : Channel Utilization e Channel Energy.



Visão Geral dos Recursos

Aplicativo Mobile: O VigorManager é um aplicativo Gratuito para o iPhone / iPad e dispositivos
Android lançado para gerenciar e monitorar os roteadores DrayTek (consulte os modelos
compatíveis).

Vantagens:
-Configurar / modificar parâmetro de WAN / LAN / WLAN
-Backup / restauração de configuração com o seu dispositivo móvel
-Reboot dispositivo remotamente
-Monitoramento de status online do dispositivo



Central Management

Web Content Filter - WCF

A licença Web Content  Filter  da  DrayTek ajuda a  proteger a  rede de TI  de empresas contra  
os conteúdos inapropriados da   Web.   Dados   confidenciais da   rede,   sites   indevidos ou
que contenham ameaças de malware e vírus. A licença torna-se uma solução para monitorar a rede
e gerenciar o conteúdo de acordo com as normas da empresa.



Central Management 

Web Content Filter

O WCF funciona no bloqueio e filtro a computadores selecionados, usuários ou grupos, como por
exemplo: Gerentes que podem ter menos restrições de conteúdo do que outros usuários, isto
inclui ainda restrições apenas por período. A licença pode ser ativada para teste pelo período
de 30 dias. Se optar pela aquisição, a validade da licença é de 1 ano.



Central Management 

Smart Monitor

Smart Monitor, software de verificação de
informações de rede que pode capturar, 
filtrar e analisar as informações para 
diferentes fins.
O Smart Monitor pode trazer um novo 
conceito de autogestão para a empresa que é
a gestão passiva. Isso significa que se pode
restringir o uso da rede sem que o usuário
seja notificado. Para tal situação, ele fornece
Top 10 de diversas aplicações. O Smart
Monitor é inteiramente Grátis para download. 
Verifique os modelos de roteadores DrayTek
compatíveis com o Software.



Central Management 

Vigor APM

Sistema unificado que gerencia e controla Access Points DrayTek, através de qualquer dispositivo 
usando um navegador web, permitindo que o administrador instale, configure e monitore os 
VigorAPs de maneira rápida e simples.

§ Fácil instalação (Windows / Linux)
§ Escalável até 100 equipamentos
§ Serviço de Provisionamento agendável
§ Equipamentos Compatíveis:

VigorAP 810, 900, 902 e 910C



Central Management 

Vigor ACS SI

O Software Vigor ACS SI é uma poderosa ferramenta de gerenciamento centralizado que permite
que os integradores de sistema gerenciem os dispositivos DrayTek mais facilmente. Através do 
Protocolo TR-069 , pode-se facilmente se comunicar com os equipamentos DrayTek com suporte a
esse protocolo.



Central Management 

Vigor ACS SI

O software possui uma interface amigável, auxiliando o usuário a configurar o equipamento
e estabelecer conexões VPN entre os dispositivos e ainda possibilita o envio de alertas caso
ocorra alguma interrupção do serviço, além dos recursos de backup/restore e envio de
atualizações em massa, diminuindo o custo de gestão do cliente.

§ Suporta a série de roteadores Vigor com TR-069
§ Criação ilimitada para grupos de CPEs
§ Monitoramento de status
§ Serviço de provisionamento dinâmico e agendável
§ Relatório diário e de desempenho
§ Sistema de log do sistema
§ Gestão de alarme em tempo real
§ Gestão de topologia
§ Gestão avançada de firmware
§ Gestão de grupos de usuários



Broadband Routers

As famílias de roteadores de banda larga da DrayTek são altamente integrados e
robustos, sendo cada um adequado a sua necessidade. Roteadores com firewall e filtro de
conteúdo e opções para VoIP e Wireless.



Vigor 2120 n Plus

O roteador DrayTek Vigor 2120n Plus é o modelo ideal para quem busca segurança e
desempenho. Voltado para pequenos escritórios e Home Office, ele permite através de suas
portas Gibabit Ethernet WAN / LAN um maior desempenho na sua rede além de oferecer
altas taxas de transferência de dados na transmissão de conteúdo multimídia. Seus 2 túneis
VPN permitem que você tenha total segurança em ambiente site-to-site ou host-to-lan.

Broadband Routers Single WAN



Broadband Routers Single WAN

Vigor 2120 n Plus

§ Portas Gigabit Ethernet WAN e LAN
§ Wireless 2.4 e 5GHz simultâneos
§ USB: Print Server e Modem 3.5 / 4 G
§ 2 túneis VPN ( SSL e VPN)
§ Gerenciamento TR-069
§ IPV4 e IPV6 simultâneos



Broadband Routers Dual WAN

VPN Trunk

A funcionalidade de VPN Trunking (VPN Load Balancing e VPN Fail-over) garante que seus dados
sempre estarão trafegando de forma segura dentro dos links de internet disponíveis.



Broadband Routers Dual WAN

Vigor 2925 Vac

§ Suporte IPv6
§ Gestão de rede flexível
§ 2 WAN Giga, RJ-45
§ 5 LAN Giga, RJ-45
§ Wireless LAN 2,4 e 5 GHz (802.11b/g/n/ac)
§ VLAN
§ 50 túneis de VPN
§ VPN load balance
§ 2 Portas USB – Modem 3,5 /4 G e Print Server
§ Web Content Filter
§ VoIP 2 Portas FXS e 1 Porta PSTN para backup
§ Central VPN Management
§ Switch Management
§ Alta Disponibilidade (Master / Slave)



Broadband Routers Dual WAN



LTE Routers

Vigor 2925 Ln 

§ Modem FDD LTE integrado
§ 2 WAN Giga para load-balancing/fail-over
§ 5 LAN Giga para até 5 redes
§ Wireless LAN 802.11 n (modelo n)
§ 50 túneis de VPN
§ VPN load balance
§ 1 Portas USB – Modem 3,5 /4 G e File Sharing
§ Central VPN Management
§ Switch Management



Broadband Routers

Vigor 2952
§ Alta Disponibilidade (Master / Slave)
§ 2 WAN Giga, RJ-45
§ 4 LAN Giga, RJ-45
§ 1 SFP (para WAN1)
§ 100 Túneis de VPN (incluíndo 50 VPN SSL)
§ 2 USB (USB1 – 2.0 e USB2 – 3.0):

Modem 3.5 / 4G / disk /sensor /printer
§ Kit para Rack 19”
§ Central VPN Management
§ Switch Management



Broadband Routers

Vigor 2952 P

Similar ao Vigor2952, podendo ser 
utilizado para alimentar dispositivos PoE:

§ Padrão: 802.3 at
§ Portas PoE: LAN 1 ~ LAN
§ Potência: 60 W

(Max 30 W por porta)



Broadband Routers

Vigor 3220
§ Alta Disponibilidade (Master / Slave)
§ 4 WAN Giga, RJ-45
§ 1 LAN Giga, RJ-45
§ 1 DMZ Giga, RJ-45
§ 100 Túneis de VPN (incluíndo 50 VPN SSL)
§ USB1 – 2.0: disk/sensor/printer
§ USB2 – 3.0: Modem 3.5 G e 4 G (WAN 5) / disk 

/sensor/printer 
§ Kit para Rack 19”
§ Central VPN Management
§ Switch Management



Broadband Routers

Vigor 2960
§ Load balance 4 Links (2 WAN+2x3/4G)
§ Alta Disponibilidade (Master / Slave)
§ 2 WAN Giga, RJ-45
§ 4 LAN Giga, RJ-45
§ 200 Túneis de VPN
§ VPN Trunking
§ 100 Sessões de VPN SSL
§ QoS Gerenciável
§ 2 Portas USB – Modem 3.5 G / Print Server
§ Kit para Rack 19”



Broadband Routers

Vigor3900 não só oferece centenas de túneis VPN compatíveis com múltiplos protocolos
mas também fornece conectividade SSL VPN para facilitar os usuários remotos acessarem o banco
de dados corporativo. Com Gigabit Ethernet, interfaces de fibra de LAN / WAN o
Vigor3900 oferece velocidade de transmissão de dados sem precedentes, faz o load balance para
failover de WAN. Um de seus diferenciais é a alta disponibilidade (master / slave) e ainda
gerenciar failovers de diversas subnets.

§ 500 túneis de VPN simultâneos
§ Gigabit Ethernet LAN / WAN e

interfaces de fibra ativa com
balanceamento de carga e
ainda modens 3G /4G

§ Alta disponibilidade e failover
§ Firewall robusto e Gerenciamento de Banda
§ Facilidade de gerenciamento



xDSL Routers

Vigor130
§ IPv4 e IPv6 
§ Built-in VDSL2 para fácil acesso à 

Internet
§ Multi-PVC para aplicação de triple-play
§ Porta LAN 10/100/1000 Tx Gibabit

Ethernet
§ Firmware versão 3.7.5 – Suporte a 

VDSL2 Vectoring
§ Firewall com filtro de URL



xDSL Routers

Vigor NIC 132 Series
§ IPv4 e IPv6 
§ WAN1 VDSL2 / Vectoring / ADSL2/2+
§ WAN2 RJ-45 ou SFP 
§ Barramento PCI Express
§ Filtro de Conteúdo URL
§ Firewall
§ Multiple-PVC (até 5 PVCs)
§ TR-069



xDSL Routers

Vigor 2760 n Delight

O roteador DrayTek Vigor 2760 n Delight é o roteador ideal para quem precisa de segurança e
conectividade através de três tipos de conexão de internet: xDSL, WAN ou ainda 3,5 / 4G e de
seus 2 túneis de VPN, o roteador se torna uma ferramenta flexivel para os mais diversos
ambientes de TI.



xDSL Routers

Vigor2760 n Delight
§ IPv4 e IPv6 
§ 1 Porta VDSL2 / ADSL2/2+ 
§ 4 Portas LAN 10/100/1000 Tx Gibabit

Ethernet
§ Porta LAN4 pode ser configurada como WAN
§ 2 túneis de VPN
§ 2 Portas USB: modem 3,5 / 4G, printer, NAS
§ Wireless LAN 802.11 n
§ Firewall com filtro de URL



xDSL Routers Dual WAN

Vigor 2860 Vac
§ Load balance e Failover (VDSL2/ADSL2+)
§ Firewall object-based
§ 2 USB 3G/4G
§ 32 túneis de VPN
§ VLAN
§ 6 portas LAN Gigabit
§ Wireless LAN 802.11b/g/n/ac
§ VoIP 2 Portas FXS e 1 Porta PSTN para backup
§ Central VPN Management
§ Switch Management
§ Alta Disponibilidade (Master / Slave)



xDSL Routers Dual WAN



IP PBX Routers

Vigor IPPBX 2820 Series

§ Load balance (ADSL + WAN ou 3G)
§ Wireless b / g / n (modelo n)
§ 1 porta FXO
§ 1 porta FXS
§ 32 túneis de VPN
§ Porta USB - Backup 3G / Print Server / File Server
§ Até 12 contas SIP simultâneas
§ Até 50 Ramais IP
§ Voice Mail
§ Voice Message para Email
§ Música de Espera
§ Calendário
§ Codecs: G.711, G.723.1, G.726, G.729, VAD/CNG, iLBC
§ Protocólos: SIP, RTP/ RTCP



IP PBX Routers



Network Switches 

Vigor Switch G1241

§ 24 Portas Gigabit
§ IPv6
§ Recurso Web Smart fornece fácil gerenciamento, 

segurança e desempenho
§ Suporta SNMPv1/ v2c para gestão
§ Loop Detection e 802.1d para manutenção
§ IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree; IEEE 802.3ad Port 

Trunk com LACP
§ Possui botão reset integrado para recuperação e 

manutenção



Network Switches 

Vigor Switch G2260

§ Empilháveis e Gerenciáveis
§ Ambiente Gráfico de Configuração
§ 20 portas 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet
§ 4 portas Combo UTP/SFP
§ 2 portas SFP IEEE 802.1q VLAN
§ Segurança avançada para o acesso remoto, IP Source Guard, 

802.1x
§ Lista de controle de acesso (ACL)
§ Características de VLAN para melhorar a segurança e a 

performance
§ VLAN dedicada a voz para priorizar o tráfego 

automaticamente
§ QoS avançado para priorizar a aplicação de tráfego



Network Switches 

Vigor Switch P1090

§ Switch 8 portas PoE Ethernet Gigabit
§ Portas 1 ~ 4 suporte a 802.3 at PoE+ 

(Até 30 W / porta)
• Potência total de 130 Watts (15.7W / porta)
§ Fonte interna
§ Suporte de montagem em rack incluso
§ Zero Configuração



Network Switches 

Vigor Switch P1100

§ Switch 8 portas PoE Ethernet Gigabit
§ 2 Portas Gigabit SFP
§ Portas 1 ~ 8 suporte a 802.3 at PoE+ 
• Potência total de 120 Watts (Até 30W / porta)
§ Fonte interna
§ Suporte de montagem em rack incluso
§ QoS para priorização de trafego
§ Suporte a VLAN port-based e tag-based



Network Switches 

Vigor Switch P2261

§ Switch POE Gerenciável com 24 portas + 2 SFP
§ Porta 1~24 suporte a 802.3at PoE+, potência máxima de 

185Watts (Até 30W / porta)
§ 20 portas 10/100/1000 Base-T Gigabit Ethernet 
§ 2 portas SFP e 4 portas Combo UTP/SFP
§ Segurança avançada para o acesso remoto, IP Source

Guard e controle de acesso 802.1x
§ Lista de controle de acesso para prevenir acesso não

autorizado
§ Características de VLAN para melhorar a segurança e a

performance
§ VLAN dedicada a voz para priorizar o tráfego

automaticamente
§ QoS avançado para priorizar a aplicação de tráfego



Access Point 

Vigor Ap710

§ Access Point 802.11b /g / n
§ 2.4GHz WLAN
§ Múltiplos SSID
§ Built-in RADIUS Server
§ WiFi Multimedia (WMM)
§ WDS: ponto-a-ponto / Multi-Ponto, Bridge e

Repeater modo Universal



Access Point 

Vigor Ap810

§ 1 LAN 10/100 M, RJ-45 para PoE
§ 4 LAN 10/100 M, RJ-45
§ 2 Antenas destacáveis
§ Padrão: IEEE 802.11 b / g / n
§ Frequência 2,4 Ghz
§ Segurança: 64/128-bit WEP, WPA,WPA2 e autenticação

802.1x
§ Wi-fi Multi Media (WMM)
§ Múltiplos SSID: até 4 SSID e dois grupos de VLAN’s
§ Modo cliente de Ponto de Acesso
§ WDS: ponto-a-ponto / Multi-Ponto, Bridge e Repeater

modo Universal
§ Duas Redes: LAN-A e LAN-B
§ 1 Porta USB para Print Server
§ Central AP Management



Access Point 

Vigor Ap900

§ 1 LAN Giga, RJ-45 para PoE-PD (802.3af)
§ 4 LAN Giga, RJ-45
§ 2 Antenas destacáveis
§ Padrão: IEEE 802.11b / g / n
§ Dual-Band: 2,4 & 5 Ghz
§ Suporta até 64 clientes por Banda
§ Wi-fi Multi Media (WMM)
§ Múltiplos SSID: até 4 SSID por Banda
§ Modo cliente de Ponto de Acesso
§ WDS: ponto-a-ponto / Multi-Ponto, Bridge e

Repeater modo Universal
§ Duas Redes: LAN-A e LAN-B
§ 1 porta USB para Print Server / Sensor de 

Temperatura
§ Central AP Management



Access Point 

Vigor Ap902

§ 1 LAN Giga, RJ-45 para PoE-PD (802.3af)
§ 4 LAN Giga, RJ-45
§ 2 Antenas destacáveis
§ Padrão: IEEE 802.11b / g / n / ac
§ Dual-Band: 2,4 & 5 Ghz
§ Suporta até 64 clientes por Banda
§ Wi-fi Multi Media (WMM)
§ Múltiplos SSID: até 4 SSID por Banda
§ Modo cliente de Ponto de Acesso
§ WDS: ponto-a-ponto / Multi-Ponto, Bridge e

Repeater modo Universal
§ Duas Redes: LAN-A e LAN-B
§ 1 porta USB para Print Server / Sensor de 

Temperatura
§ Central AP Management



Access Point 

Vigor Ap910 C

§ 2.4 / 5 GHz + ac
§ Access Point 802.11 a /b /g /n /ac WLAN
§ Wi-Fi Multimedia (WMM)
§ Suporte 802.3af (PoE-PD)
§ Múltiplos SSID
§ Suporte Wireless VLAN
§ Built-in RADIUS Server
§ Central AP Management



Acessórios

Rack Mount Plate Lite

Bandeja para rack de 19”para os roteadores:
Série Vigor28XX, Vigor29XX, Vigor3200 , 
Vigor2132FVn e Vigor2820 PBX

§ Dimensões:484mm x 42mm x 93 mm
§ Peso: 600g



Acessórios

ANT 1107

Antena Omni-Direcional (Indoor 7 dBi) – 2,4 Ghz

A série de antenas DrayTek é designada para
conectar com a maioria dos dispositivos wireless
que usam antenas destacáveis com conectores
R-SMA como placas PCI, Access Points e
Roteadores Wireless.



Acessórios

ANT 1207

Antena Omni-Direcional Indoor 5 dBi – 2,4 Ghz e 7 dBi em 5 Ghz

• Aumente o alcance do sinal wireless

• Melhora a transferência de dados a distâncias maiores

• Compativel com IEEE 802.11a /b /g /n /ac padrão

A série de antenas da DrayTek são projetadas para se conectar com a maioria 
dos dispositivos sem fio, que usam antena destacável com conector R-SMA. 
Basta destacar a antena existente no seu dispositivo e conectar a ANT-1207. É 
uma antena de alto ganho e você pode desfrutar ainda mais dos benefícios da 
sua rede sem fio.
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