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Adicionando  e Configurando Servidor Mikrotik no 

Gestor de Servidor Mikotik 

 

 

Para efetuarmos as configurações ligue os equipamentos como mostra a imagem 

abaixo. 

 

 

Desta forma será possível ter acesso à internet e a todos os hardwares da rede. 
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Para acessar o mikrotik que desejamos configurar será necessário baixar o 

aplicativo winbox no link a seguir: http://download2.mikrotik.com/winbox.exe

 

 

Clique nos três pontinhos 

Clique em Mac Address para 

selecionar o mikrotik que 

será configurado. 

http://download2.mikrotik.com/winbox.exe
http://download2.mikrotik.com/winbox.exe
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Clique em Connect 

para acessar a 

mikrotik. 
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Clique em Remove 

Configuration 

Para colocarmos internet no 

mikrotik precisamos seguir 

alguns passos. 

Clique em IP 
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Clique em DHCP Client 

Clique no sinal de + 
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Clique neste ícone e 

selecione a interface que o 

modem ADSL esta 

conectado e em seguida                                  

clique em Apply 

Clique em Status 

Selecione e copie 

o IP ou anote pois 

iremos utilizar 

mais a diante 
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Agora iremos testar se o 

nosso mikrotik já possui 

internet 

Clique em New Terminal 

Digite o comando 

acima e tecle enter. 

Caso esteja tudo 

certo e com 

internet terá 

respostas como 

essas 
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Agora iremos criar um 

novo usuário que terá 

acesso ao mikrotik  

Clique em Users 
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Clique no sinal de  + 
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Digite aqui o nome 

de usuário 

Selecione o grupo 

E digite a senha e 

confirme abaixo 

Obs.: sempre utilize 

senhas seguras, no 

futuro troque a senha 

do admin . 

Por ultimo clique 

em OK 

Clique em IP 

Agora iremos liberar as 

portas de acesso que o 

sistema utilizara 
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Em IP clique em Services 

Dê dois cliques em telnet 
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Abra o seu navegador digite o IP do modem tecle enter, pedira usuário e senha 

preencha e faça login. Obs. :O modem utilizado no momento tem o IP 192.168.254.254 

 

Mude a porta telnet 

para 2300 de Ok 

para confirmar 
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Abaixo demonstra a configuração DMZ no modem apontando para o IP do mikrotik 

anotado anteriormente.  

 

 

Clique em 

adicionar servidor 

Obs. : Caso não possua usuário e 

senha efetue seu cadastro no 

link a seguir: 

http://www.bylltec.com.br/site/l

ogin/novaConta.php 

http://www.bylltec.com.br/site/login/novaConta.php
http://www.bylltec.com.br/site/login/novaConta.php
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Preencha os dados abaixo ao final clique em salvar  

 

 

Clique neste ícone para 

sincronizar o servidor 

mikrotik com o sistema 
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Clique em OK 

Nesta etapa o servidor estará 

sincronizado com o sistema mas 

ainda não foi configurado, pois será a 

próxima etapa. 
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Clique em Configurar 

Servidor 

Ao final do preenchimento 

clique neste ícone para 

efetuar as configurações 
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Abaixo iremos criar um plano de conexão com controle de banda.  

 

Clique em OK  

Obs.: Nesta etapa o servidor mikrotik 

encontra-se configurado com pppoe, 

hotspot, IPMac, Servidor DHCP e regras 

de firewall. 
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Preencha os campos e clique em salvar. 

 

 

Clique em OK 
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Nesta etapa iremos adicionar um cliente para logar e acessar a internet. 

 

Preencha os campos ao final clique em salvar. 
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Devemos também configurar o DDNS que por sua vez faz com que o IP dinâmico 

fornecido pela operadora sempre esteja atualizando com o sistema Gestor Servidor Mikrotik. 

Veja abaixo. 

 

Clique em OK 
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Preencha os campos abaixo atentamente e clique no ícone selecionado. 

 

 

Clique neste ícone 

para configurar 

Clique em OK 



www.bylltec.com.br 22 

 

Ao final de todo o processo será necessário conectar os equipamentos da forma 

abaixo. 

 

Obs.: Devera ser ligado o modem ADSL na porta de entrada de internet escolhida no 

mikrotik e a porta saída clientes que será ligada ao switch será a escolhida ao configurar o 

servidor. 

Solicitara login e senha que devera ser preenchido com os dados do usuário 

cadastrados anteriormente. 
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OBS: O sistema utiliza as seguintes portas, 8728, 2100, 2200, 2300, 9090 e 8090. 

Algumas portas poderão ser editadas. 

 


