
Virtual Local Area Network (VLAN) Setup en
configuratie op RV120W en RV220W 

Doelstellingen
 

Virtual Local Area Network (VLAN) is een logische groep hosts die wordt gecombineerd om
een broadcast-domein te vormen, ongeacht hun fysieke locatie. Dit maakt veilige
communicatie tussen leden van VLAN over verschillende fysieke LAN’s mogelijk.
 
Dit document legt uit hoe u elk VLAN met zijn eigen SSID kunt configureren en instellen.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV120W 
・ RV220W
  

Softwareversie
 

・ v1.0.4.17
  

Configuratie en installatie van VLAN
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Netwerk > LAN > VLAN-
lidmaatschap. De VLAN Membership Tabel wordt geopend:
 

 
Stap 2. Klik op Add Row om nieuwe VLAN’s te maken. De VLAN-ID kan variëren van 2 tot
4094. VLAN 1 is daar standaard.
 



 
Opmerking: VLAN ID 4092 is standaard gereserveerd voor brugmodus en kan niet worden
gebruikt. In het beeld boven de VLAN’s die worden gemaakt, zijn Gist, Data en Voice
genummerd met respectievelijk 10, 50 en 100.
 
Stap 3. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies netwerken > LAN > 
Meervoudige VLAN-subnetten. De pagina Meervoudige VLAN-subtabel wordt geopend:
 

 
Stap 4. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Draadloos >
Basisinstellingen. Configureer de VLAN’s die met hun SSID’s zijn gemaakt zoals in de
illustratie.
 



 

 
Stap 5. Kies 2,4 GHz of 5 GHz in de vervolgkeuzelijst Besturingsfrequentie.
 



 
Stap 6. Kies een optie uit de vervolgkeuzelijst Draadloze netwerkmodus.
 
Frequentie van 2,4 GHz:
 

・ B/G-Mixed — Er zijn bepaalde apparaten in het netwerk die 802.11b en 802.11g
ondersteunen.
 
・ alleen G — Er zijn alle apparaten in een draadloos netwerk die 802.11g ondersteunen.
 
・ Gemengde G/N — Er zijn bepaalde apparaten in het netwerk die 802.11g en 802.11n
ondersteunen.
 
・ Alleen N — Er zijn alle apparaten in de draadloze netwerkondersteuning: 802.11n.
 



 
Frequentie van 5 GHz:
 

・ Alleen A — Er zijn alle apparaten in draadloze netwerkondersteuning
 
・ Gemengde A/N — Deze modus is om klanten 802.11n en 802.1a toe te staan om
verbinding te maken met de AP.
 
・ Alleen N — Er zijn alle apparaten in de draadloze netwerkondersteuning: 802.11n.
 



 
Stap 7. Kies een kanaal uit de vervolgkeuzelijst Kanaal.
 
Opmerking: De kanaalbandbreedte heeft slechts één optie: 20 MHz.
 
Stap 8. Voer een waarde in in het veld Default Transmit Power. De waarde van het veld
Default Transmit Power zal de router de sterkte van het te verzenden signaal vertellen.
 
Stap 5. Klik op Opslaan.
 
Stap 10. Om te bewijzen dat het draadloze verkeer wordt verzonden, kiest u Status >
Draadloze statistieken. De pagina Draadloze statistieken wordt geopend:
 



 
Stap 1. Klik op Stop na verificatie.
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