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Passo 1 – Acesse o aplicativo Ajustes.



Passo 2 – Acesse o menu Geral  e após o menu Rede.



Passo 3 – Clique em VPN.



Passo 4 – Para criar a nova conexão com a VPN do Exército clique em Adicionar Configuração.



Aparecerá a tela a baixo, selecione a opção IPSec:



Passo 5 – Preencha os campos pedidos e salve a configuração.

Sua Identidade

A senha trocada no AnyConnect

Grupo da VPN

Senha do grupo



Passo 6 – Selecione a Conexão criada e clique no botão ao lado da palavra VPN



Passo 7- Ele irá solicitar a senha novamente, insira e clique em OK.



E agora a VPN estará conectada.



Caso não funcione:

Passo 8  – Abrir o App Store.



Passo 9 – Selecionar a pesquisa (Search)



Passo 10 – Na caixa de pesquisa digite vpn e procure o aplicativo AnyConnect. E clique em install 
para instalar o aplicativo.



Passo 11 – A instalação do aplicativo é iniciada. (o símbolo do AnyConnect fica cinza com uma 
barra azul baixando e carregando o aplicativo)



Passo 12 – Clique no aplicativo para abrí-lo e configurá-lo.



Passo 13 – Ao abrir o aplicativo AnyConnect aparecerá uma mensagem perguntando se deseja 
habilitar o o programa. Clique em OK.



Passo 14 – Clique em Add VPN Connection … para criar a nova conexão com a VPN do Exército 
brasileiro.



Passo 15 – No campo Description inserir um descrição que identifique a conexão de VPN e no 
campo Server Address inserir o IP do servidor de VPN (200.199.248.48). E salvar as alterações 
clicando no botão Save.



Passo 16 – O aplicativo pergutará se deseja continuar, clique em Continue.



Passo 17 – Para conectar na VPN clique no botão que possui um 0 desenhado ao lado da definição 
AnyConnect VPN.



Passo 18 – Na próxima tela você deve fornecer suas informações de acesso a vpn que recebeu do 
CITEx. No campo Username a identidade e no Password a senha. E depois clique em Connect.

Sua Identidade

Sua senha



Passo 19 – Caso seja o 1º acesso ele solicitará que troque sua senha. Insira a nova senha no 
primeiro campo (New Password) e no seguinte (Verify Password) repita a nova senha. E clique em 
Connect.

Nova senha

Nova senha



Passo 20 – Após conectado com sucesso o Botão AnyConnect VPN ficará marcado com 1 e no 
canto superior esquerdo aparecerá um pequeno ícone escrito VPN.



Final - Agora basta abrir o navegador (browser) e acessar as páginas e sistemas da Rede do
Exército.


