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Configuratie van Static Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) op een RV Series
router 

Doel
 

Static Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) of DHCP-reservering, stelt de DHCP-
server van de router in staat hetzelfde IP-adres (Internet Protocol) toe te kennen aan een
host in uw Local Area Network (LAN). Dit gebeurt door één IP-adres te koppelen aan één
MAC-adres (Media Access Control). Hoewel het extra configuratie vereist, maakt het
gebruiken van statische DHCP het gemakkelijk om het netwerk problematisch op te lossen.
Statische DHCP helpt ook apparaten op een LAN verbinding met elkaar gemakkelijker te
maken. Een klassiek voorbeeld van het gebruik van statische DHCP is bij het opstellen van
een web server die buiten het netwerk toegankelijk is.
 
Dit artikel heeft als doel u te tonen hoe u statische DHCP-instellingen op een RV Series
router kunt configureren.
  

Toepasselijke apparaten
 

RV Series
  

Softwareversie
 

1.2.1.7 — RV110W
1.0.3.16 — RV130, RV130W
1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.21 — RV134W
  

Statische DHCP configureren
 

Stap 1. Meld u aan bij het op internet gebaseerde hulpprogramma en kies netwerken > LAN
> Statische DHCP.
 
Opmerking: De beelden op dit artikel worden genomen van de RV132W router. De
menuopties kunnen per model verschillen.
 



 
Stap 2. Kies in de vervolgkeuzelijst VLAN het Virtual Local Area Network (VLAN) om aan te
werken. In dit voorbeeld wordt VLAN 10 geselecteerd.
 

 
Stap 3. Klik in de tabel met statische DHCP-client op Add Row.
 
Opmerking: Als u een bestaand item moet bewerken, controleert u het aanvinkvakje dat
overeenkomt met het item dat u wilt bewerken en vervolgens klikt u op Bewerken.
 



 
Stap 4. Voer in het veld Description een naam in voor de client. Dit beschrijft kort de
gastheer. In dit voorbeeld wordt Station 123 ingevoerd.
 

 
Stap 5. Voer in het veld IP-adres het IP-adres in dat u aan een MAC-adres moet koppelen.
 
Opmerking: In dit voorbeeld is het gebruikte IP-adres 10.10.10.123.
 

 
Stap 6. In het veld MAC-adres voert u het MAC-adres van de host in die u wilt koppelen aan
het IP-adres in Stap 5. In dit voorbeeld wordt XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX:XX gebruikt. Deze
stap associeert het MAC-adres van de host in Station 123 met het IP-adres 10.10.123 dat
wordt toegewezen door de DHCP-server.
 



 
Stap 7. Klik op Opslaan.
 

 
U had nu met succes statische DHCP op uw RV Series router moeten configureren.
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