
Configuratie van LAN-groepen (Local Area
Network) op RV120W en RV220W 

Doel
 

Een Local Area Network (LAN) is een computernetwerk dat wordt gebruikt om veel
computers binnen een beperkt gebied onderling te verbinden. De belangrijkste voordelen
van LAN via Wide Area Network (WAN) zijn dat het hoge gegevenssnelheden heeft, klein
geografisch gebied bestrijkt en de noodzaak van huurlijnen voor telecommunicatie overtreft.
De meest gebruikte technologie in LAN is Wi-Fi. Dit document legt uit hoe u LAN-groepen
kunt maken op RV120W Wireless-N VPN-firewall. LAN-groepen zijn groepen endpoints die
door hun IP-adressen kunnen worden geïdentificeerd. Zodra de groepen in de router worden
gecreëerd kunnen we naar de volgende stap bewegen om acties te configureren die op de
groep van toepassing zijn. Elke computer kan worden toegewezen aan een bepaalde LAN-
groep. Het venster LAN Groepen toont de verschillende groepsnamen waaraan de hosts zijn
gekoppeld.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV120W
  

Softwareversie
 

・ v1.0.4.17
  

Configuratie van LAN-groepen
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Firewall > Geavanceerde
instellingen > LAN-groepen (Local Network). De pagina LAN (Local Network) Groepen 
wordt geopend. 
 

 
Het bestaat uit de LAN Group Tabel die de volgende velden heeft:
 

・ Naam groep - Dit veld geeft de naam aan van de groep waaraan de computer is
toegewezen.
 
・ Host List - Dit veld kan één host of een groep hosts aanwijzen die tot een specifieke
groep behoort.
 

Controleer het vakje in de eerste kolom kop en de gebruiker kan items aan de genoemde
velden toevoegen.



Stap 2. Klik op Add. Er wordt een pagina geopend om de nieuwe LAN-netwerkgroep (Local
Network) toe te voegen. Op deze pagina kan de gebruiker nieuwe LAN-groepen maken en
kan de gebruiker ook de configuratie van de LAN-groep bewerken die bestaat.De hier
ingevoerde gegevens worden weergegeven in de lijst met LAN-groepen in de tabel. Deze
optie bevat veel velden die hieronder zijn weergegeven:
 

 
・ Naam — Voer de groepsnaam in dit veld in. Dit veld ondersteunt de tekens niet, zoals "
(Dubbele quotes) en ruimte.
 
・ LAN-hosttabel (Local Network) — Deze tabel heeft de volgende velden:
 

- IP-adrestype - Kies een IP-adrestype in het uitrolmenu. Het bestaat uit één adres en
adresbereik.
 

- Eén adres - Kies dit veld als de regel voor één host van toepassing is. Voer dit IP-
adres in het veld IP-adres starten.
 
- Adres Bereik — Kies dit veld als de regel van toepassing is op verkeer voor een groep
computers die binnen het gegeven IP-adresbereik vallen. Als u het bereik wilt aangeven,
voert u het eerste adres in het veld IP-adres starten en het laatste adres in het IP-adres
Voltooien in.
 

- IP-adres starten — In dit veld Voer het IP-adres van de host in als er één adres is
geselecteerd of voer het eerste IP-adres in als het adresbereik is geselecteerd.
 
- IP-adres invullen — Voer in dit veld het IP-adres voltooien.
 

Stap 3. Klik op Add en voer de groepsnaam in zoals aangegeven door de muiswijzer.
Vervolgens kan de gebruiker een LAN-groep toevoegen in de hosttabel van Local Network
(LAN).
 
Stap 4. Klik op Save om de instellingen toe te passen.
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