
IPv4 WAN (Internet) Layer 2 Tunneling Protocol
(L2TP)-configuratie op RV120W en RV220W 

Doelstellingen
 

Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) stelt een Virtual Private Network (VPN) in dat externe
hosts verbinding met elkaar toestaat via een beveiligde tunnel. Het verschaft geen encryptie
of vertrouwelijkheid op zich, maar is afhankelijk van een encryptie-protocol dat binnen de
tunnel gaat om privacy te verschaffen. Een van zijn belangrijkste voordelen is dat het het
authenticatieproces versleutelt dat het voor iemand moeilijker maakt om te "luisteren" op uw
transmissie om de gegevens te onderscheppen en te kraken. L2TP biedt niet alleen
vertrouwelijkheid, maar ook gegevensintegriteit. Gegevensintegriteit is bescherming tegen
wijziging van de datum tussen het tijdstip waarop de zender de verzender heeft verlaten en
het tijdstip waarop hij de ontvanger heeft bereikt.
 
Dit document legt uit hoe u het IPv4 WAN (Internet) kunt configureren voor gebruik met
Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) op RV120W en RV220W.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV120W
 
・ RV220W
  

Softwareversie
 

・ v1.0.4.17
  

IPv4 WAN (Internet) L2TP-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 L2TP uit de vervolgkeuzelijst Internet Connection Type.
 
Stap 3. Voer de gebruikersnaam in die door de ISP is opgegeven in het veld
Gebruikersnaam.
 
Stap 4. Voer het wachtwoord in dat door de ISP is verstrekt in het veld Wachtwoord. 
 
Stap 5. (Optioneel) Voer de geheime pass zin in indien deze door de ISP is verstrekt in het
veld Geheime.
 
Stap 6. Klik op het gewenste keuzerondje voor het type verbinding:
 

・ 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 het MTU-type van de radioknoppen. De Max Transmission Unit (MTU) is de
grootte (in bytes) van de grootste protocol gegevenseenheid die de laag kan doorgeven:
 

・ Standaard - Hiermee kunt u de standaardwaarde van 1500 bytes gebruiken.
 
・ Aangepast - Hiermee kunt u een gewenste waarde van MTU (bytes) invoeren.
 

Stap 10. Kies de bron voor het MAC-adres voor de router 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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