Configurando acesso remoto na OLT OT-8832-GO
Primeiramente, conferiremos o IP de gerenciamento e a VLAN de gerência das portas de Uplink da OLT. ( a OLT
possui dois IP’s para gerenciamento: um para acesso via porta local de gerenciamento (Outband IP address), e outro
para acesso via portas UPLINK (Inband IP address). Para verificar as informações dos endereços, acesse a OLT via
Telnet (login e senha é: admin/admin), e digite o seguinte comando:

show system ipconfig

A OLT exibirá as informações. Neste exemplo, utilizarei o Ip padrão para a configuração.
Após conferir o IP, vamos alterar e inserir a VLAN de gerenciamento nas portas UPLINK da OLT. Para começar, digite
o comando em que habilita o uso de VLANs:

swmode vlan enable

Após isso, alteraremos a VLAN de gerência para a 100 com o comando system ipconfig mgmt-vlan 100

Agora, digitaremos o comando para acessar a VLAN e adicioná-la nas portas. O comando é o vlan 100:

Em seguida, adicionaremos a VLAN com TAG nas portas de uplink, com o comando member add ge1234 tag :

Para finalizar as configurações na OLT, temos de salvar as configurações. Agora digite o comando system save all

Na segunda parte do tutorial, mostraremos as configurações que devem ser realizadas em uma Mikrotik para que o
acesso externo tenha exito.
Em address list, adicionar o Gateway do IP de gerência na porta que está conectada a porta Uplink da OLT:

Criar a VLAN 100, e adicionar a mesma na porta que está conectada a porta Uplink da OLT (neste exemplo, a porta 5
da Mikrotik está conectada a porta ge4 da OLT):

Criar uma bridge entre a porta da Mikrotik que está conectada a OLT(ether5), a VLAN 100 e a porta que será utilizada
para acessar a OLT remotamente pela Mikrotik(ether1). Neste exemplo, a porta ether1 da Mikrotik será onde
conectarei meu computador para o acesso remoto:

Já no computador remoto, setar o IP de acesso na placa de rede para a mesma faixa do IP de gerência (no exemplo,
estou utilizando o ip 192.168.8.90 pois não foi alterei o ip padrão):

Note que já é possível pingar o Gateway e a OLT após isso:

O acesso remoto funcionará pelo Software EMS, Telnet e WEB.
OBS: PARA ACESSO WEB, É NECESSÁRIO ATUALIZAR O FIRMWARE DE WEB-SERVER DA OLT
ENCONTRADO NO FORUM DA OVERTEK.

