Rede Privada Virtual/VPN - Empregados
Instruções para Instalação e Configuração da VPN Local da Embrapa Gado
de Corte em Computadores Particulares
Legenda:
<USUARIO>: Seu usuário da rede interna (nome.sobrenome)
1. Verifique se você já não possui os arquivos gerados
a. A partir de um computador, de dentro da Unidade, verifique se existe a pasta
‘P:\vpn\usuarios\tcp\<USUARIO>’
b. Caso não exista execute os procedimentos a partir do item 2.
c. Caso já exista execute os procedimentos a partir do item 3.
2. Criação dos arquivos de configuração
a. Acesse, através do seu navegador, o seguinte link: https://vpn-employee.cnpgc.embrapa.br/
b. Entre com suas credenciais da rede interna, <USUARIO> e senha do Windows (não é a
corporativa)
c. Siga as indicações do sistema e clique no botão ‘Solicitar a Inclusão do Serviço’
d. Saia do serviço e aguarde, pelo menos, 10 (dez) minutos até que o sistema gere seus arquivos
3. Cópia dos arquivos gerados e instalação do programa
a. Abra a pasta P:\vpn (producao em wagara)
b. Copie o arquivo "openvpn-install-Win7.exe" ou "openvpn-install-Win10.exe" conforme a
versão do Windows do seu computador, para um dispositivo externo (pen drive, por
exemplo)
c. Abra a pasta P:\vpn\usuarios\tcp\<USUARIO>
d. Copie os
arquivos "ca-tcp.crt", "cliente-tcp.ovpn", "<USUARIO>.tcp.crt" e
"<USUARIO>.tcp.key" para o mesmo dispositivo do item 3.b.
e. Coloque o dispositivo no slot do seu micro/notebook, clique no arquivo baixado do item 3.b.
e, com o botão direito do mouse, selecione ‘Executar como Administrador’ para instalar o
programa cliente. Talvez seja necessário desabilitar seu antivírus momentaneamente antes
de começar a instalação
f. Após a instalação do software ‘OpenVPN’, copie os arquivos "cliente-tcp.ovpn", "ca-tcp.crt",
"<USUARIO>.tcp.crt" e "<USUARIO>.tcp.key" do dispositivo referente ao item 3.b. para
dentro
do
diretório
de
configuração
do
OpenVPN
do
usuário:
%USERPROFILE%\OpenVPN\config (C:\Users\<login_do_usuario>\OpenVPN\config)
g. Abra o programa ‘OpenVPN GUI’ e clique com o botão direito do mouse sobre o ícone
‘OpenVPN GUI’, localizado na barra de tarefas (pode estar oculto) e, em seguida, em
‘Conectar’. Entre com suas credenciais do Windows da rede interna (<USUARIO> e senha Não corporativos) e aguarde até que a conexão com o servidor da Unidade seja estabelecida.
O ícone em "verde" indica conexão, "amarelo" tentando conexão e "vermelho" sem conexão
h. Quando a conexão estiver estabelecida, todo o acesso aos sistemas internos da Unidade e
Sede será como se você estivesse usando um computador de dentro da Embrapa Gado de
Corte
i. Mantenha seus arquivos de trabalho sempre salvos, pois qualquer supressão do serviço, tais
como queda de conexão de internet do seu provedor ou mesmo da Unidade, você poderá
perder as alterações feitas no documento

Observação:
Caso você precise mapear alguma unidade de rede da Embrapa Gado de Corte, siga os
procedimentos contidos no documento do seguinte link, que está na Intranet da Embrapa Gado de
Corte, como modelo:
https://www.embrapa.br/group/intranet/busca-de-documentos//documentos/12786669/2/mapeamento-de-pasta-de-producao
Problemas?
Central de TI da Embrapa Gado de Corte:
https://centralti.embrapa.br/
Use suas credenciais corporativas: m+matrícula e senha do email

