
Attach RV016, RV042, RV042G en RV082 VPN-
routers voor een netwerk 

Doel
 

Een Wide Area Network (WAN) stelt LAN-apparaten (Local Area Network) in staat om
toegang te krijgen tot netwerkapparaten buiten hun LAN. Een WAN-verbinding kan door een
Internet Service Provider (ISP) worden geboden door het gebruik van een netwerkapparaat
zoals een modem. Een router staat meerdere apparaten toe om aan een modem te
verbinden die één enkele WAN verbinding verstrekt. De routers RV016, RV042, RV042G en
RV082 VPN beschikken over ten minste twee poorten met dubbel WAN die twee
internetverbindingen mogelijk maken. RV016 VPN-router heeft 5 configureerbare WAN-
poorten en RV042, RV042G en RV082 VPN-routers hebben 2 configureerbare WAN-
poorten. Meerdere configureerbare WAN-poorten maken het mogelijk dat een apparaat de
netwerklading tussen poorten balanceert om de netwerkefficiëntie te verbeteren. Meerdere
WAN-poorten kunnen ook een failover bieden. Als één WAN poort faalt, zal de andere WAN
poort overnemen. Een van de WAN-poorten kan ook worden geconfigureerd als een
gedemilitariseerde zone (DMZ)-firewall. Een DMZ leidt onbetrouwbaar verkeer naar een
specifiek netwerkapparaat. Met andere woorden, een DMZ wordt niet beschermd door een
firewall.
 
Dit artikel legt uit hoe de WAN-poorten van het apparaat moeten worden aangesloten op een
WAN zoals Internet. 
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV016 
・ RV042 
・ RV042G 
・ RV082
  

Softwareversie
 

・ v4.2.2.08
  

Sluit de router aan op een netwerk
 

Stap 1. Schakel alle netwerkapparaten uit. Dit omvat alle routers, pc’s, Ethernet-switches en
modems.
 
Stap 2. Om de router aan het internet te verbinden, sluit één eind van een Ethernet kabel
aan op de haven van Internet op de router. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel
aan op het netwerkapparaat dat door de ISP is meegeleverd, zoals een modem.
 



 
Opmerking: Het bovenstaande beeld is de achterzijde van een RV042G VPN-router. Alle
andere routers die onder de toepasbare apparatuur worden vermeld, zien er anders uit,
maar onderhouden nog steeds de internetpoorten en DMZ/Internet. 
 
Stap 3. (Optioneel) Om de router aan een secundaire ISP te verbinden, sluit één uiteinde
van een Ethernet-kabel aan op de DMZ/Internet-poort op de router. Sluit het andere uiteinde
van de Ethernet-kabel aan op het netwerkapparaat dat door de ISP is meegeleverd, zoals
een modem.
 

 
Opmerking: Om een secundaire ISP te gebruiken, is een tweede IP-adres van de ISP nodig.
De tweede WAN-poort of DMZ/Internet-poort op de router kan worden geconfigureerd als
een DMZ-poort of als een secundaire ISP-poort. De standaardinstelling voor de secundaire
WAN-poort is een ISP-verbinding. Om deze instelling te wijzigen, logt u in op het web
configuratie hulpprogramma en bewerkt u de WAN-instellingen.
 
Stap 4. Sluit één uiteinde van de Ethernet-netwerkkabel aan op een genummerde LAN-poort
op de router en het andere uiteinde op een apparaat om een verbinding op te zetten. De
genummerde LAN poorten op de routers kunnen worden geconfigureerd en gebruikt om
apparaten zoals computers en Ethernet-switches aan te sluiten.
 

 
Stap 5. Schakel alle netwerkapparaten in. De router is klaar om met het internet te worden
verbonden door de WAN-poorten.
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