UTM: Como configurar um HA com o Sophos
UTM Ativo-Passivo e/ou Ativo-Ativo
- Descrição:
Seguindo este artigo, você poderá criar uma alta disponibilidade entre 2 ou mais equipamentos.

- O que fazer?
Para ativação você deve seguir exatamente o passo a passo abaixo, segue:
1- Antes de realizar qualquer conexão, vá nas configurações do UTM que esta em operação e verifique se opção de Ha esta off.
O mesmo fica em Management >> High Availability >> Configuration >> Operation mode
1.1- Verifique também se não existe qualquer configuração na interface ETH3, caso tiver, por favor, delete qualquer configuração que esteja associada
a esta interface.
2- Realize um backup de suas configurações do UTM já em operação.
3- Com o NOVO equipamento DESLIGADO, conecte a ETH3 diretamente conectada entre ambos.
4- Até este passo você deve estar com o SLAVE desligado, e os dois UTMs estarão diretamente conectados pela porta ETH3.
5- Agora, vá em Management >> High Availability >> Configuration >> Operation mode: e ative para o modo de operação ativo-ativo ou ativopassivo.

ou

5.1- Em Sync NIC: selecione a ETH3.
5.2- Device Name, Determine um nome para o Master.
5.3- Em Device Node ID:, determine o numero 1.
5.4- Encryption key:, determine uma senha de comunicação entre os equipamentos.

5.5- Marcar as opções: Enable automatic configuration of new devices e Keep node(s) reserved during Up2Date

5.5- Faça um apply das configurações.
6- Ligue o UTM SLAVE, espere sincronizar as configurações, o processo será demorado, pois após a sincronização das informações, o UTM slave
irá atualizar para a mesma versão do MASTER.
Após concluído o processo de sincronia, você poderá conectar os cabos LAN e WAN no SLAVE, LEMBRANDO, as conexões entre ambos deverá
ser exatamente como esta no MASTER, ou seja, as mesmas conexões, oriundas do SWITCH, conectada nas mesmas portas do UTM, deverão
estar conectadas no slave e o processo assim estará concluído.
OBS:
- Qualquer passo feito de maneira errada, poderá implicar na perda das configurações e relatórios.
- O Maior UPTIME é o que definirá quem será o MASTER, Por isso é importante que o SLAVE esteja desligado durante o processo, conforme os
passos sugeridos.
- O backup tem extrema importância caso o processo seja feito de maneira errada.
Exemplo de estrutura

