
Dynamic Domain Name System (DDNS)-
configuratie op RV120W en RV220W 

Doelstellingen
 

Dynamic Domain Name System (DDNS) is een Internet-service waarmee routers met
openbare IP-adressen kunnen worden gelokaliseerd die internetdomeinnamen gebruiken.
Om DDNS op de routers van Cisco RV120W en RV220W te gebruiken, moet u eerst een
account bij een DDNS-provider instellen. Enkele voorbeelden van DDNS-providers zijn
DynDNS.com en TZO.com. De routerfirewall zal DDNS-servers op de hoogte stellen van
wijzigingen in het WAN IP-adres, zodat alle openbare services op uw netwerk toegankelijk
zijn door het gebruik van een domeinnaam. 
 
Dit artikel heeft tot doel uit te leggen hoe u DDNS kunt instellen op de RV120W en RV220W.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV120W 
・ RV220W
  

Softwareversie
 

・ v1.0.4.17
  

Dynamische DNS-configuratie
 

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies netwerken >
Dynamische DNS. De Dynamische DNS-pagina wordt geopend:
 



 
Stap 2. Kies de DDNS-service in gebruik in de vervolgkeuzelijst Dynamische DNS-service.
Klik op Geen om de service uit te schakelen.
 
Opmerking: U moet een DDNS-account op DynDNS.com of TZO.com hebben om DDNS op
uw router in te stellen. Bezoek een van de websites om een account te maken.
 

 
Stap 3. Voer de Host- en Domain Name in voor de DDNS-service in het veld Host- en
Domain Name. 
 
Stap 4. Voer de gebruikersnaam voor de Dyn-DNS-account in in het veld Gebruikersnaam. 
 
Stap 5. Voer het wachtwoord in voor de DynDNS-account in het veld Wachtwoord.
 



 
Stap 6. Controleer het vakje Use Wildcards om de functie van jokerkaarten voor DDNS in te
schakelen. Met de functie wildkaarten kunnen alle subdomeinen van de DynDNS Host Name
hetzelfde IP-adres delen als de Host Name.
 
Stap 7. Voer het aantal uren in voordat de router de hostinformatie op DynDNS.com
bijwerken in het veld Update. De standaard is 360 uur.
 

 
Stap 8. Klik op Save om de instellingen toe te passen.
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