
Schema's op RV120W en RV220W maken of
bewerken 

Doel
 

Een firewall beschermt een netwerkcomputer tegen opzettelijke aanvallen en virussen die de
vertrouwelijkheid in gevaar kunnen brengen of in gegevenscorruptie of ontkenning van de
dienst kunnen resulteren. Er worden schema's gemaakt om firewallregels of
poortverzendingsregels toe te passen op specifieke dagen of op specifieke tijdstippen van
een dag. Dit is handig als u niet wilt dat uw netwerk op specifieke tijdstippen toegang heeft
tot het internet of een ander netwerk indien er een opzettelijke inbraak wordt verwacht.
 
Het doel van dit document is firewallprogramma's te maken/te bewerken op RV120W en
RV220W.
 
Opmerking: Voor meer informatie over de manier waarop u firewalls en poortverzendregels
kunt configureren, raadpleegt u het artikel Firewall Port Forwarding Configuration op
RV120W en RV220W.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV120W 
・ RV220W
  

Softwareversie
 

・ v1.0.4.17
  

Kalender toevoegen/bewerken/verwijderen
 
Een schema toevoegen
 

Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies Firewall > Geavanceerde
instellingen > Planningen. De pagina Planningen wordt geopend:
 

 
Stap 2. Klik op Add en het venster Add / Processing Schedule Configuration verschijnt:
 



 
Stap 3. Voer een naam in om het programma in het veld Naam te identificeren. Deze naam
is dan beschikbaar wanneer u toegangsregels of poortverzendregels maakt.
 
Stap 4. Controleer het vakje All Day als u wilt dat het schema op de gehele dag van
toepassing is. Laat het ongecontroleerd als u het slechts op bepaalde uren van de dag wilt
toepassen.
 
Stap 5. Kies de begintijd en de eindtijd in de vervolgkeuzelijsten Uren en Notulen.
 
Stap 6. Controleer het aanvinkvakje Elke dag om het schema op alle dagen van de week toe
te passen. Laat het ongecontroleerd als u wilt dat deze alleen op bepaalde dagen van
toepassing is, als dat zo is, controleer dan de gewenste dagen van de week waarop u het
schema wilt toepassen.
 
Stap 7. Controleer de gewenste dagen in het schema.
 
Stap 8. Klik op Save om de instellingen toe te passen.
  

Een schema bewerken
 

Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies Firewall > Geavanceerde
instellingen > Planningen. De pagina Planningen wordt geopend:
 



 
Stap 2. Controleer het aanvinkvakje van het item dat u wilt bewerken.
 

 
Stap 3. Klik op Bewerken en verschijnt het venster voor toevoegen / bewerken van 
schema's:
 

 
Stap 4. Controleer het vakje All Day als u wilt dat het schema op de gehele dag van
toepassing is. Laat het ongecontroleerd als u het slechts op bepaalde uren van de dag wilt
toepassen.
 
Stap 5. Kies de starttijd en de eindtijd in de vervolgkeuzelijsten 'uur' en 'minuten'.



Stap 6. Controleer het aanvinkvakje Elke dag om het schema op alle dagen van de week toe
te passen. Laat de applicatie ongecontroleerd als u wilt dat deze alleen op bepaalde dagen
van toepassing is, en controleer vervolgens de gewenste dagen van de week waarop u het
schema wilt toepassen.
 
Stap 8. Klik op Save om de instellingen toe te passen.
  

Een schema verwijderen
 

Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies Firewall > Geavanceerde
instellingen > Planningen. De pagina Planningen wordt geopend:
 

 
Stap 2. Controleer het aanvinkvakje van het item dat u wilt verwijderen.
 

 
Stap 3. Klik op Verwijderen en de gewenste regel wordt verwijderd.
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