
Configuratie van afstandsbediening op de RV180
en RV180W VPN-router 

Doel
 

Op de R180 en RV180W kan de router systeemfoutmeldingen en statistieken via e-mail naar
een externe gebruiker verzenden. Dit artikel toont hoe de configuratie van de
afstandsbediening moet worden bewerkt via de routers R180 en RV180W VPN.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV180
 
・ RV180W
  

Stappen van orde
 
Instellingen voor e-mailbestanden
 

Deze procedure toont hoe u instellingen kunt configureren voor systeemlogboeken die via e-
mail worden verstuurd.
 
Stap 1. Gebruik het web configuratie hulpprogramma om beheer > vastlegging >
Configuratie van afstandsbediening te kiezen.
 





Stap 2. Voer in het veld Identificatiecode van het afstandsboek een zin in die aan het begin
van elke e-mailkennisgeving moet worden toegevoegd om een eenvoudige identificatie
mogelijk te maken.
 
Stap 3. Controleer het selectieteken rechts van e-mails om e-maillogs in te schakelen.
 





Stap 4. In het veld Adres e-mailserver voert u een IP-adres of een webnaam in voor de e-
mailserver van de ontvangende accounts.
 





Stap 5. Voer in het veld MTP-poort het poortnummer in waarop de MTP-server zich aansluit.
 





Stap 6. Voer in het veld E-mailadres retourneren een e-mailadres in waarop de verworpen e-
mailberichten worden verzonden.
 





Stap 7. Voer in het veld Verzenden naar e-mailadres (1) een e-mailadres in dat de
logbestanden ontvangt.
 
Stap 8. (Optioneel) Voer in het veld Verzenden naar e-mailadres (2) een e-mailadres in dat
de logbestanden ontvangt.
 
Stap 9. (Optioneel) Voer in het veld Verzenden naar e-mailadres (3) een e-mailadres in dat
de logbestanden ontvangt.
 
Stap 10. Als de MTP-server een authenticatie vereist, kies het authenticatietype van de
Verificatie met het vervolgkeuzemenu van de MTP-server en voer de gebruikersnaam en het
wachtwoord voor de MTP-server in.
 
Stap 11. Klik op Test om de verbinding met de MTP te bevestigen.
 
Stap 12. Controleer de Reactie op Verstuurd van de controledoos van de Server om de
router te hebben op identiteitsverzoeken van de server van het midden-verkeer te hebben 
gereageerd.
 
Stap 13. Klik op Opslaan om wijzigingen op te slaan of klik op Annuleren om ze weg te
gooien.
  

Vastlegging e-mails verzenden volgens schema
 

Deze procedure toont hoe te om de router te vormen om loge-mails op een routinebasis te
verzenden.
 
Stap 1. Gebruik het web configuratie hulpprogramma om beheer > vastlegging >
Configuratie van afstandsbediening te kiezen.
 





Stap 2. Kies in het vervolgkeuzemenu van de eenheid hoe vaak u logbestanden wilt
verzenden.
 

・ Nooit — Deze optie stuurt nooit logboeken.
 
・ Uur — Deze optie stuurt logboeken één keer per uur.
 
・ Dagelijks programma: elke dag worden blogs op hetzelfde tijdstip verzonden. Kies welk
uur voor de router om het logbestand uit het vervolgkeuzemenu van de tijd te verzenden.
 
・ wekelijks — Deze optie logt één keer per week in. Kies welke dag en uur voor de router
om het logbestand te verzenden in het vervolgkeuzemenu Datum en Tijd.
 

Stap 3. Kies een blogbeleid in het vervolgkeuzemenu Logging Policy.
 
Stap 4. Klik op Opslaan om wijzigingen op te slaan of klik op Annuleren om ze weg te
gooien.
  

SLB-server
 

Syrische servers zijn servers die systeemlogbestanden voor beheerders kunnen
verzamelen. Deze procedure toont hoe te om de router te vormen om loge-mails naar een
standaardserver te verzenden.
 
Stap 1. Gebruik het web configuratie hulpprogramma om beheer > vastlegging >
Configuratie van afstandsbediening te kiezen.
 





Stap 2. Controleer het selectieteken links van de Syrische server.
 





Stap 3. Voer in het veld rechts van de Syrische server een IP-adres of een Internet-naam in
voor de snelserver.
 
Stap 4. Kies een blogbeleid in het vervolgkeuzemenu Logging Policy.
 
Stap 5. Herhaal stap 2 tot en met 4 zoals u wilt.
 
Stap 6. Klik op Opslaan om wijzigingen op te slaan of klik op Annuleren om ze weg te
gooien.
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