
IPv4 WAN (Internet) point-to-point tunneling
(PPTP)-configuratie op RV220W draadloze
firewall 

Doelstellingen
 

Er zijn voornamelijk twee soorten VPN: Point-to-Point Tunneling Protocol () en Layer 2-
tunneling Protocol (L2TP). Het Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) is een methode om
virtuele particuliere netwerken te implementeren. PPTP gebruikt een controlekanaal over
TCP-tunnel die om PPP-pakketten in te sluiten. PPTP werkt op een clientservermodel en de
clients zijn standaard opgenomen in Microsoft Windows, Linux en Mac OS X. Nieuwe VPN-
technologieën zoals L2TP en IPsec kunnen ooit PPTP vervangen, maar PPTP blijft een
populair netwerkprotocol, vooral op Windows-computers. Beide protocollen kunnen een
externe computer aan een netwerk koppelen, maar L2TP biedt betere beveiliging en
betrouwbaarheid, wat betekent dat als bepaalde gevoelige informatie wordt doorgegeven, dit
niet via PPTP moet gebeuren. Sommige apparaten kunnen L2TP niet ondersteunen, in welk
geval PPTP in plaats daarvan kan worden geïmplementeerd.
 
Dit document legt uit hoe u het IPv4 WAN (Internet) kunt configureren voor gebruik met
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) op de RV220W draadloze firewall.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV220W
  

Softwareversie
 

・ v1.0.4.17
  

IPv4 WAN (Internet) PPTP-configuratie
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratie hulpprogramma en kies netwerken > WAN
(Internet) > IPv4 WAN (Internet). De IPv4 WAN-pagina (Internet) wordt geopend:
 



 
Stap 2. Kies PPTP uit de vervolgkeuzelijst Internet Connection Type.
 
Stap 3. Voer de gebruikersnaam in die door de ISP is meegeleverd in het veld
Gebruikersnaam. 
 
Stap 4. Voer het wachtwoord in dat door de ISP wordt verstrekt in het veld Wachtwoord. 
 
Stap 5. Controleer het vakje MPPE Encryption om MPPE-encryptie in te schakelen. Dit werkt
alleen als uw ISP Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) ondersteunt. 
 
Stap 6. Klik op het gewenste keuzerondje voor het type verbinding dat in het veld Type
verbinding moet worden gebruikt:
 

・ Bewaar de Connected Grid - Hierdoor blijft het apparaat voortdurend op het netwerk
aangesloten.
 
・ Werkeltijd — Hiermee kunt u een tijd (in minuten) handmatig invoeren waarna het
apparaat leeg gaat.
 

Stap 7. Voer het IP-adres in dat aan het apparaat is gekoppeld in het veld Mijn IP-adres.
 
Stap 8. Voer het IP-adres van de server in dat aan het apparaat in het veld IP-adres van de



server is gekoppeld.
 
Stap 9. Klik op de radioknop die overeenkomt met het gewenste MTU-type. De Max
Transmission Unit (MTU) is de grootte (in bytes) van de grootste gegevenseenheid die door
de protocollaag kan gaan.
 

・ Standaard - met behulp van de standaardwaarde van 1500 bytes. Deze grootte wordt
aanbevolen.
 
・ Aangepast - Hiermee kunt u een gewenste waarde van MTU (bytes) invoeren.
 

Stap 10. Kies de bron voor het MAC-adres in de vervolgkeuzelijst MAC-adresbron: 
 

・ Gebruik Standaardadres — Hiermee kunt u het standaard MAC-adres gebruiken.
 
・ Gebruik het adres van deze computer — Hiermee kunt u het MAC-adres gebruiken dat
uw computer op dit moment heeft.
 
・ Gebruik deze MAC — Hiermee kunt u een specifiek MAC-adres invoeren.
 

Stap 1. Klik op Save om alle instellingen toe te passen.
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