
VPN-beleidsconfiguratie voor RV180 en
RV180W 

Doelstellingen
 

Dit document toont de procedure om het VPN-beleid in te stellen op de Cisco Small
Business RV180- en RV180W VPN-firewall.
 
Met de VPN-beleidsfuncties kunt u VPN-instellingen configureren voor automatisch beleid,
handmatig beleid en de algoritmen Encryptie en Integriteit.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV180 
・ RV180W
  

VPN-beleidsconfiguratie
 

Stap 1. Kies VPN-hulpprogramma >IPSec >Advanced VPN-instelling. De pagina 
Geavanceerde VPN Setup wordt geopend.
 

 
Stap 2. Klik in het gedeelte VPN-beleidstabel op Toevoegen.
 



 
Stap 3. Voer een unieke naam in is het veld Naam beleid voor het in te stellen beleid.
 
Stap 4. Kies het juiste beleidstype in de vervolgkeuzelijst Beleidstype.
 

・ Automatisch beleid - De parameters kunnen automatisch worden ingesteld. In dit geval
behalve het beleid is het vereist dat het IKE (Internet Key Exchange)-protocol tussen de
twee VPN-endpoints onderhandelt. 
 
・Handmatig beleid - In dit geval worden alle instellingen die instellingen voor sleutels voor
de VPN-tunnel omvatten handmatig ingevoerd voor elk eindpunt.
 

Stap 5. Kies het type IP-identificator dat de gateway op het externe eindpunt in de
vervolgkeuzelijst Remote Endpoint zal identificeren.
 

・ IP-adres - IP-adres van de gateway op het externe eindpunt. 
・ FQDN (Full Qualified Domain Name) - Typ de Full Qualified Domain Name van de
gateway op het meer eindpunt.
 

Stap 6. Controleer het selectieteken Enable (Netoverheid) om de Net-uitzendingen in te
schakelen door de VPN-tunnel.
  

Selectie van lokaal verkeer en selectie van extern verkeer
 

Stap 1. Voor beide gebieden moet u de volgende instellingen configureren:
 



・ Local/Remote IP — Kies het type Identifier dat u wilt geven voor het eindpunt:
 

・ Any. - Hiermee specificeert u het verkeer vanaf een bepaald eindpunt (lokaal of
extern). Beide kunnen niet worden gekozen. 
・ Enkel - Dit beperkt het beleid tot één host.Plaats het IP-adres van de host die deel zal
uitmaken van VPN in het veld IP-adres starten. 
・ Bereik - Hiermee kunnen computers binnen het opgegeven IP-adresbereik aan VPN
worden gekoppeld. Plaats het IP-adres Start en het IP-adres Eindtijd in de juiste velden. 
・ Subnet - Hiermee kunnen computers binnen een IP-adresbereik worden aangesloten
op VPN. Plaats het IP-adres Start en het IP-adres Eindtijd in de juiste velden. Steek ook
het Subnetmasker van het netwerk in het veld Subnetmasker.
  

DNS splitsen
 

Met een splitter-DNS kan RV120W de DNS van het externe eindpunt verkrijgen zonder via
internet te gaan.
 
Stap 1. Controleer het vakje Enable (DNS-splitsen inschakelen) om deze te activeren.
 
Stap 2. Voer in het veld Domain Name Server 1 een IP-adres in van de Domain Name
Server. Dit IP-adres zal alleen worden gebruikt om het domein op te lossen dat in het veld
Naam 1 van het domein is ingevoegd.
 
Stap 3. Voer in het veld Domain Name Server 2 een IP-adres in van de Domain Name
Server. Dit IP-adres wordt alleen gebruikt voor het oplossen van het domein dat in het veld
Naam 2 wordt ingevoegd.
  

Handmatige beleidsparameters
 

Stap 1. Plaats hexadecimale waarde tussen 3 en 8 in de SPI-inkomende en SPI-Uitgaande
velden.
 
Stap 2. Kies de juiste Encryptiealgoritmen in de vervolgkeuzelijst Encryption Algorithm.
 
Stap 3. Typ hexadecimale waarde tussen 3 en 8 in de SPI-inkomende en SPI-uitgaande
velden.
 
Stap 4. Plaats de coderingssleutel van het inkomende beleid in het veld Key-In.
 
Stap 5. Plaats de encryptiesleutel van het uitgaande beleid in het veld Key-Out.
 
Stap 6. Kies het juiste algoritme van de vervolgkeuzelijst Integrity Algorithm. Dit algoritme zal
de integriteit van de gegevens controleren.
 
Stap 7. Plaats de integriteitstoets van het inkomende beleid in het veld Key-In.
 
Stap 8. Plaats de integriteitstoets van het uitgaande beleid in het veld Key-Out.
  

Auto beleidsparameters
 

Stap 1. Voer in het veld SA Liftime de duur van de beveiligingsvereniging in. Kies de juiste
eenheid voor SA Liftime veld in de vervolgkeuzelijst.
 

・ seconden: de standaardwaarde is 3600 seconden. De minimumwaarde is 300
seconden. 



・ Kbytes — Na de gespecificeerde waarde van Kbytes in dit veld wordt opnieuw
onderhandeld over de SA.De minimumwaarde is 1920000 KB.
 

Stap 2. Kies de juiste Encryptiealgoritmen in de vervolgkeuzelijst Encryption Algorithm.
 
Stap 3. Kies het juiste Integrity Algorithm in de vervolgkeuzelijst Integrity Algorithm. Dit
algoritme zal de integriteit van de gegevens controleren.
 
Stap 4. Schakel het vakje Enable in om het perfecte voorwaartse geheim mogelijk te maken
om de beveiliging te verbeteren. Kies de juiste Diffie-Hellman sleuteluitwisseling van het 
veld PFS Key Group. vervolgkeuzelijst.
 
Stap 5. Kies het juiste IKE-beleid in de vervolgkeuzelijst IKE-beleid selecteren.
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