
WAN-taakverdeling configureren op RV34x
Series router 
Doel
 

Dit artikel legt uit hoe u WAN-belasting (Wide Area Network) op een RV34x-Series router
kunt configureren.
  

Inleiding
 

Als uw netwerk meer dan één Internet Service Provider (ISP) bevat, kunt u de routing met
dubbel WAN of met meervoudig WAN gebruiken. De dubbele WAN-routing biedt de
mogelijkheid om verkeer via twee of meer WAN-verbindingen gemakkelijk met elkaar in
balans te brengen. De optie Multi-WAN biedt het uitgaande WAN-verkeer en de
taakverdeling over meerdere WAN-interfaces [WAN en (Universal Serial Bus)] op basis van
een numerieke gewichtstransmissie (in procenten of bandbreedte).
 
In veel netwerken staan andere routers langs als back-up, maar als u deze routers voor
WAN-taakverdeling configureren zijn er een paar mooie voordelen. U kunt gebruik maken
van uw back-up WAN-verbinding, zelfs wanneer uw primaire WAN-verbinding online is. Dit
geeft toegang tot meer bandbreedte voor zowel u als uw klanten.
  

Toepasselijke apparaten
 

 
RV34x-serie
 
  

Softwareversie
 

 
1.0.03.15
 
  

Kenmerken van WAN-taakverdeling
 

 
Efficiënt gebruik van meerdere WAN-interfaces.
 
 
Kan worden gebruikt om verkeer tussen de interfaces te verdelen.
 
 
Bewakt elke WAN-verbinding met behulp van herhaalde ping-tests en routeert automatisch
uitgaande verkeer naar een andere WAN-interface als de connectiviteit is kwijtgeraakt.
 
 
De taakverdeling voor uitgaande netwerken wordt uitgevoerd per IP-verbinding; het is geen
kanaalbonding, waar één enkele verbinding gelijktijdig meerdere WAN-verbindingen gebruikt.
 



De Virtual Local Area Network (VLAN) interfaces van WAN kunnen ook worden
geconfigureerd voor taakverdeling of failover.
 
  

WAN-taakverdeling configureren
 

Stap 1. Meld u aan bij het webgebaseerde hulpprogramma van de RV34x-router met de
inlogreferenties; de standaard gebruikersnaam en wachtwoord is cisco. Als u de
gebruikersnaam en het wachtwoord al hebt ingesteld, gebruikt u dat om in de router te
loggen. Klik hier voor informatie over hoe u toegang krijgt tot de webgebaseerde setup-
pagina van Cisco RV340 Series VPN-routers.
 

 
Stap 2. Navigeer naar WAN > Multi-WAN. In de interfaceinstellingstabel wijzigt u de waarde 
van de WAN2-interface (voor failover) naar 1. De standaardwaarde is 2.
 

/content/dam/global/en_au/solutions/small-business/pdfs/cisco-rv340-series-security-router-easy-setup-guide.pdf


 
Opmerking: In dit voorbeeld beschouwen we beide Ethernet WAN interfaces als actieve
internetverbindingen.
 
Stap 3. Zodra u de prioriteitswaarde van WAN2-interface naar 1 wijzigt, is het veld,gewogen
door percentage (voor taakverdeling) (%) voor WAN1- en WAN2-interfaces beschikbaar voor
bewerking. De standaardwaarde voor WAN1- en WAN2-interfaces is elk 50%; u kunt deze
waarde voor elke interface echter bewerken om aan uw behoeften te voldoen. Klik op 
Toepassen.
 

 
Opmerking: Het gecumuleerde gewicht van de interfaces die betrokken zijn bij de
taakverdeling moet 100% bedragen.
 
Stap 4. (Alternatieve optie voor WAN-taakverdeling) U kunt het taakverdeling toestaan door 
het selectieteken Gewogen door Bandbreedte (voor taakverdeling) (Mbps) te selecteren. 
Bewerk de waarde op de WAN1- en WAN2-interfaces om aan uw behoeften te voldoen. Klik
op Toepassen.
 



 
Opmerking: De standaardwaarde voor Weighted door Bandwidth (Voor taakverdeling)
(Mbps) op de WAN-interfaces is 100 Mbps; u kunt echter elke waarde tussen 1 en 1000
Mbps configureren om aan uw behoeften te voldoen.
  

Verificatie
 

Navigeer naar Status en Statistieken > Port Traffic.
 
U kunt de tellers op de WAN1- en WAN2-interfaces voor pakketten RX en TX controleren
om te bevestigen dat het verkeer via beide actieve WAN-verbindingen verloopt.
 

 
RX Packets - aantal pakketten die op de poort zijn ontvangen.
 
 
TX Packets - aantal pakketten die op de poort zijn verzonden
 
 

  
Conclusie
 

U hebt nu met succes WAN-taakverdeling op de RV34x-Series router ingesteld.
 

Bekijk een video gerelateerd aan dit artikel...

Klik hier om andere Tech Talks uit Cisco te bekijken
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