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Goedgekeurde clients op Cisco ProtectLink Web
RV220W 

Doel
 

Het Cisco ProtectLink Web is een veiligheidsmaatregel die spam, ongewenste inhoud en
spyware blokkeert. Deze optie is handig bij het gebruik van internet. Voordat uw browser een
URL bezoekt, controleert Cisco ProtectLink Web de website en blokkeert hij bedreigingen
voor de veiligheid.
 
Eén eigenschap van het Web van Cisco ProtectLink is dat een gebruiker een lijst van
goedgekeurde cliënten kan maken. Deze goedgekeurde klanten zijn computers op het
netwerk die volledige toegang tot internet zonder de blokken van het Web van Cisco
ProtectLink hebben.
 
Dit artikel legt uit hoe goedgekeurde clients op Cisco ProtectLink Web in de RV220W
moeten worden toegevoegd, bewerkt en verwijderd.
  

Toepasselijke apparaten
 

RV200W
  

Stappen van orde
 

Stap 1. Gebruik het web configuratie hulpprogramma om Cisco ProtectLink Web > Global
Settings > Apple Clients te kiezen.
 

 
Stap 2. Rechts van de lijst Goedgekeurde klanten, controleer het selectieteken inschakelen
om goedgekeurde klanten op het netwerk toe te staan.
 
Stap 3. Klik op Opslaan om wijzigingen op te slaan of Annuleren om ze weg te gooien.
  

Goedgekeurde clients toevoegen of bewerken
 

Deze procedure toont hoe goedgekeurde cliënten moeten worden toegevoegd en bewerkt.



●

●

Deze actie is behulpzaam omdat niet alle computers op een netwerk evenveel bescherming
nodig kunnen hebben als andere computers.
 

 
Stap 1. In de tabel Goedgekeurde clients klikt u op Add om een nieuwe goedgekeurde client
toe te voegen, controleert u het selectieteken van een bestaande client en klikt u op 
Bewerken om de client te bewerken.
 
Opmerking: Er verschijnt een nieuwe pagina.
 

 
Stap 2. Kies een optie in het vervolgkeuzemenu IP-adrestype.
 

Enkel - Deze optie gebruikt slechts één IP-adres.
Bereik - Deze optie gebruikt een reeks IP-adressen.
 

Stap 3. Als u Single kiest, voer u het IP-adres van de goedgekeurde client in het eerste veld
IP-adres in.
 
Stap 4. Als u Bereik kiest, voer u het eerste IP-adres van het bereik in het eerste IP-
adresveld en het laatste IP-adres van het bereik in het tweede IP-adresveld.
 
Stap 5. Klik op Opslaan om wijzigingen op te slaan, Annuleren om ze weg te gooien of Terug
 naar de vorige pagina.
  

Goedgekeurde clients verwijderen
 

Met deze procedure kan de gebruiker een goedgekeurd cliënt verwijderen. Deze actie
verhoogt de beveiliging van een netwerk omdat het Cisco ProtectLink Web meer computers
beschermt.



 
Stap 1. In de tabel Goedgekeurd klikt u op het selectieteken van een bestaande client en
vervolgens klikt u op Verwijderen om de client te verwijderen.
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