
Domain Management op RV220W en RV120W 
Doelstellingen
 

Er worden knoppen en groepen gebruikt om het beheer van de gebruikersinstellingen van
SSL VPN te stroomlijnen. In plaats van instellingen voor elke gebruiker afzonderlijk op te
geven, kunt u het domein en de groepsinstellingen één keer specificeren en gebruikers
vervolgens aan groepen toewijzen. Domain Settings bepalen de authenticatiemethode. Een
gebruiker kan een nieuw domein toevoegen, evenals bestaande domeinen bewerken of
verwijderen uit de domeinlijst.
 
Dit document legt uit hoe u de lijst met geconfigureerde domeinen op de RV120W en
RV220W kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV120W 
・ RV220W
  

Softwareversie
 

・ v1.0.5.8
  

Domain Configuration-configuratie voor gebruikers
 
Een domein toevoegen
 

Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies Beheer > Gebruikersbeheer >
Gebieden. De pagina Domeinen wordt geopend:
 

 
De volgende informatie kan op deze pagina worden bekeken:
 

・ Domeinnaam — Een unieke identificator voor de domeinnaam.
 
・ Verificatietype — Het verificatietype voor het gemaakte domein.
 
・ Naam portal-layout - de portal-lay-out voor het domein.
 

Stap 2. Klik op Add om een nieuw domein toe te voegen. De pagina Configuration voor 
domeinen wordt geopend:
 



 
Stap 3. Voer de gewenste domeinnaam in die in het veld Domain Name moet worden
gebruikt.
 
Stap 4 . Kies het type verificatieserver dat door het domein moet worden gebruikt in de
vervolgkeuzelijst Verificatietype type.
 
De opties worden als volgt beschreven:
 

・ Lokale gebruikersdatabase - gebruikt de lokale gebruikersdatabase. 
 
・ RADIUS-PAP — Een implementatie van RADIUS waarbij de client zichzelf voor
authentiek verklaart door het verzenden van een gebruikersnaam en een wachtwoord naar
de server, die de server vergelijkt met zijn database.
 
・ RADIUS-CHAP — Een implementatie van RADIUS waar de server een willekeurig
gegenereerd string naar de client stuurt, samen met zijn hostname. De client gebruikt de
hostname om de juiste string op te zoeken, combineert deze met de uitdaging en
versleutelt de string met behulp van een eenmalige hashing-functie. Het resultaat wordt
teruggegeven aan de server om samen met de hostname van de cliënt te bevestigen.
 
・ RADIUS-MSCHAP — De Microsoft implementatie van RADIUS-CHAP die een door
authenticator gecontroleerde wachtwoordwijziging en herprobemechanismen voor
authenticatie omvat. 
 
・ RADIUS-MSCHAPv2 — de tweede versie van Microsoft's implementatie van RADIUS-
CHAP die wederzijdse authenticatie tussen de pees door piggyback een peer challenge
omvat. 
 
・ NT Domain — NT Domain wordt gedefinieerd door ten minste één Primaire Domain
Controller (PDC) te hebben waar alle veiligheidsinformatie centraal wordt bewaard, wat het
voor beheerders gemakkelijk maakt om te onderhouden. In een peer to peer netwerk op
domeincontroller wordt alle gebruikersaccountinformatie op elke individuele clientmachine
bewaard.
 
・ Active Directory - een directory Service die Microsoft ontwikkelde voor Windows-



domeinnetwerken. De domeincontroller verklaart alle gebruikers en computers op een
Windows-domeintype-netwerk voor authentiek en autoriseert, waarbij beveiligingsbeleid
wordt toegewezen en afgedwongen en software wordt geïnstalleerd/bijgewerkt op alle
computers. 
 
・ LDAP — Het Lichtgewicht Directory Access Protocol (LDAP) is een directory Service
protocol dat op een laag boven de TCP/IP-stapel loopt. Het voorziet in een mechanisme
dat wordt gebruikt om internetgidsen aan te sluiten, te zoeken en aan te passen. 
 

Stap 5. Kies het portaal dat gebruikers zullen gebruiken om verbinding te maken uit de
vervolgkeuzelijst Select Portal. Alleen gebruikers van domeinen die bij bepaalde portals zijn
gekoppeld, kunnen deze portaalsites gebruiken om in te loggen.
 
Opmerking: het SSLVPN-portaal is standaard geselecteerd. Zie De SSL VPN-server
configureren in hoofdstuk 5 van de Admin-gids voor meer informatie over het toevoegen van 
een portal.
 
Stap 6. Voer de naam in van de server die wordt gebruikt om gebruikers te controleren in het
veld Verificatieserver.
 
Stap 7. Voer het authenticatiewachtwoord in om toegang te krijgen tot de domeinserver in
het veld Verificatiegeheim.
 
Stap 8. (Optioneel) Als de NT Domain Authentication in Stap 4 is geselecteerd, specificeert u
de naam of ID van de NT-werkgroep in het veld Workgroup. 
 
Stap 9. (Optioneel) Als LDAP in stap 4 is geselecteerd, voert u de basisdomeinnaam in het 
LDAP Base DN-veld in.
 
Stap 10. (Optioneel) Als Active Directory is geselecteerd in Stap 4, voert u de actieve naam
van het directory-domein in het veld Active Directory Domain. De gebruikers die in de Active
Directory database zijn geregistreerd kunnen toegang krijgen tot het SSL VPN-portaal.
 
Stap 1. Klik op Save om alle instellingen toe te passen.
  

Een domein bewerken
 

Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies Beheer > Gebruikersbeheer >
Gebieden. De pagina Domeinen wordt geopend:
 

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

/content/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/rv220w/administration/guide/rv220w_admin_v1-0-1-0.pdf


 
Stap 3. Klik op Bewerken en nu wordt de pagina Configuration's geopend:
 

 
Stap 4. Voer de gewenste domeinnaam in die in het veld Domain Name moet worden
gebruikt.
 
Stap 5. Kies het type verificatieserver dat door het domein moet worden gebruikt in de
vervolgkeuzelijst Verificatietype.
 
De opties worden als volgt beschreven:
 

・ Lokale gebruikersdatabase - gebruikt de lokale gebruikersdatabase. 
 
・ RADIUS-PAP — Een implementatie van RADIUS waarbij de client zichzelf voor
authentiek verklaart door het verzenden van een gebruikersnaam en een wachtwoord naar
de server, die de server vergelijkt met zijn database.
 
・ RADIUS-CHAP — Een implementatie van RADIUS waar de server een willekeurig
gegenereerd string naar de client stuurt, samen met zijn hostname. De client gebruikt de
hostname om de juiste string op te zoeken, combineert deze met de uitdaging en
versleutelt de string met behulp van een eenmalige hashing-functie. Het resultaat wordt
teruggegeven aan de server om samen met de hostname van de cliënt te bevestigen.
 
・ RADIUS-MSCHAP — De Microsoft implementatie van RADIUS-CHAP die een door
authenticator gecontroleerde wachtwoordwijziging en herprobemechanismen voor



authenticatie omvat. 
 
・ RADIUS-MSCHAPv2 — de tweede versie van Microsoft's implementatie van RADIUS-
CHAP die wederzijdse authenticatie tussen de pees door piggyback een peer challenge
omvat. 
 
・ NT Domain — NT Domain wordt gedefinieerd door ten minste één Primaire Domain
Controller (PDC) te hebben waar alle veiligheidsinformatie centraal wordt bewaard, wat het
voor beheerders gemakkelijk maakt om te onderhouden.
 
・ Active Directory - een directory Service die Microsoft ontwikkelde voor Windows-
domeinnetwerken. De domeincontroller verklaart alle gebruikers en computers op een
Windows-domeintype-netwerk voor authentiek en autoriseert, waarbij beveiligingsbeleid
wordt toegewezen en afgedwongen en software wordt geïnstalleerd/bijgewerkt op alle
computers. 
 
・ LDAP — Het Lichtgewicht Directory Access Protocol (LDAP) is een directory Service
protocol dat op een laag boven de TCP/IP-stapel loopt. Het voorziet in een mechanisme
dat wordt gebruikt om internetgidsen aan te sluiten, te zoeken en aan te passen. 
 

Stap 6. Kies het portaal dat gebruikers zullen gebruiken om verbinding te maken uit de
vervolgkeuzelijst Select Portal. Alleen gebruikers van domeinen die bij bepaalde portals zijn
gekoppeld, kunnen deze portaalsites gebruiken om in te loggen.
 
Opmerking: het SSLVPN-portaal is standaard geselecteerd. Zie De SSL VPN-server 
configureren in hoofdstuk 5 van de Admin-gids voor meer informatie over het toevoegen van 
portal.
 
Stap 7. Voer de naam in van de server die wordt gebruikt om gebruikers te controleren in het
veld Verificatieserver.
 
Stap 8. Voer het authenticatiewachtwoord in om toegang te krijgen tot de domeinserver in
het veld Verificatiegeheim.
 
Stap 9. (Optioneel) Als de NT Domain Authentication in Stap 5 is geselecteerd, typt u de
naam of ID van de NT-werkgroep in het veld Workgroup. 
 
Stap 10. (Optioneel) Als LDAP in stap 5 is geselecteerd, voert u de basisdomeinnaam in 
LDAP Base DN-veld in.
 
Stap 1. (Optioneel) Als Active Directory is geselecteerd in Stap 5, voert u de naam van het
actieve directory-domein in het veld Active Directory Domain. De gebruikers die in de Active
Directory database zijn geregistreerd kunnen toegang krijgen tot het SSL VPN-portaal.
 
Stap 12. Klik op Save om alle instellingen toe te passen.
  

Een domein verwijderen
 

Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies Beheer > Gebruikersbeheer >
Gebieden. De pagina Domeinen wordt geopend:
 

/content/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/rv220w/administration/guide/rv220w_admin_v1-0-1-0.pdf


 
Stap 2. Controleer het aanvinkvakje van het gewenste item om te verwijderen.
 

 
Stap 3. Klik op Verwijderen. Het domein wordt verwijderd.
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