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IPv4 LAN-configuratie op RV180 en RV180W 
Doel
 

Met de pagina LAN-instellingen kunt u de LAN-interface van de router configureren. De
standaardinstellingen zouden in de meeste gevallen toereikend zijn. Dit artikel legt uit hoe u
de LAN-instellingen op RV180 en RV180W kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

RV180
RV180 W
  

Configuratie van IPv4 LAN-instellingen
 

Stap 1. Gebruik het configuratieprogramma op de router, kies Netwerk > LAN (Local
Network) > IPv4 LAN (Local Network) die de IPv4 LAN-pagina opent.
 

 
Stap 2.  Voer onder de ondertitel Network in:
 

Host Name — Voer de naam in voor de router. Het kan ook worden aangepast. Als de naam
wordt gewijzigd, vraagt het apparaat om een herstart die alle bestaande sessies sluit en het
duurt ongeveer 115 seconden om terug te komen.



●

●

●

●

●

Stap 3.  Voer onder de LAN-configuratie (Local Network) de volgende relevante gegevens
in:
 

Opmerking — Als het LAN IP-adres is gewijzigd, reageert de browser niet wanneer op de
knop Save wordt gedrukt om de wijzigingen toe te passen. Het nieuwe IP-adres moet
worden gebruikt om opnieuw verbinding te maken met het configuratieprogramma. Als het
LAN TCP/IP-adres bijvoorbeeld wordt gewijzigd van 192.168.1.1(standaard) naar 10.0.0.1
moet het IP-adres van de computer die is aangesloten op de router worden gewijzigd (of
moet IP-adres worden verlengd indien aangesloten via DHCP) zodat dit in 10.0.0
subnetwerk zit. Gebruik vervolgens http://10.0.0.1 in de browser om verbinding te maken
met de voorziening.
 

Stap 4.  Standaard zal de router functioneren als een DHCP-server die TCP/IP-configuratie
biedt voor de apparaten die op de router worden aangesloten. Voer onder DHCP de
volgende gegevens in:
 

IP-adres - Voer het IP-adres van het apparaat in.
Subnetmasker - Voer het subnetmasker in voor het bovenstaande IP-adres.
DHCP-modus - Kies een van de volgende drie opties in het uitrolmenu van de DHCP-modus.
 

 
- Geen — Kies deze optie als de computers in het LAN zijn geconfigureerd met statische
IP-adressen of zijn geconfigureerd voor het gebruik van een andere DHCP-server. Klik op
 Configureer de knop Static DHCP die naar de statische DHCP-configuratiepagina leidt.
 
- DHCP Relay — Indien geselecteerd, voer de informatie over de gateway van het relais
in het veld Relay Gateway in.
 
- DHCP-server - Kies deze optie uit de uitrollijst om de router als DHCP-server te
gebruiken en voer de volgende informatie in:
 

 
Domain Name— Voer de naam van het domein in (optioneel).
IP-adres starten — Voer het IP-adres van de eerste host in het bereik in. Elke nieuwe DHCP-
client die verbinding maakt met het LAN-adres wordt toegewezen aan een IP-adres dat
tussen dit IP-adres en het laatste IP-adres ligt.
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Beëindiging van IP-adres - Voer het IP-adres van de laatste host in het bereik in. Elke nieuwe
DHCP-client die verbinding maakt met het LAN-adres wordt toegewezen aan een IP-adres dat
tussen het starten van IP-adres en dit IP-adres ligt.
Primaire DNS-server - Voer het IP-adres van de primaire DNS-server in.
Secundaire DNS-server - Voer het IP-adres van de secundaire DNS-server in.
Lease Time — neemt een waarde tussen 1 en 262800 in die aangeeft hoeveel uren een IP-
adres aan klanten wordt geleasd.
Relay Gateway — Voer het adres van de relais in als DHCP Relay is geselecteerd in het
uitrolmenu van de DHCP-modus.
 

Stap 5.  Onder de LAN (Local Network) proxy moet u het volgende configureren:
 

 
DNS-proxy — Controleer het aankruisvakje DNS-proxy om DNS-proxy op dit LAN in te
schakelen of controleer of deze niet is ingeschakeld. Wanneer deze functie is ingeschakeld,
zal de router als een proxy voor alle DNS-verzoeken fungeren en met de DNS-servers van de
ISP communiceren (zoals ingesteld op de WAN-instellingenpagina). Alle DHCP-clients krijgen
de primaire/secundaire DNS-IP samen met de IP-proxy waarin de DNS-proxy wordt
uitgevoerd, dat wil zeggen de LAN IP van het vak. Alle DHCP-clients ontvangen de DNS IP-
adressen van de ISP behalve het DNS-proxy-IP-adres wanneer het is uitgeschakeld. Deze
optie is met name handig in de Auto Rollover-modus. Als bijvoorbeeld de DNS-servers voor
elke verbinding anders zijn, kan een koppelingsstoring de DNS-servers ontoegankelijk maken.
Wanneer de DNS-proxy is ingeschakeld, kunnen de clients echter verzoeken indienen bij de
router en de router, om die verzoeken naar de DNS-servers van de actieve verbinding te
verzenden.
 

Stap 6.  Klik op Opslaan om de instellingen op te slaan of klik op Annuleren om wijzigingen
af te breken.
 
Opmerking: Deze pagina bevat informatie over en configuratie van het standaard LAN-
netwerk. De standaard VLAN-id wordt altijd "1" voor het standaard LAN.
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