
Advanced Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) voor RV180 en RV180W VPN-routers 

Doel
 

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) is een netwerkconfiguratieprotocol dat
automatisch het IP-adres van apparaten op een netwerk configureren zodat ze met elkaar
kunnen worden verbonden. Dit artikel legt uit hoe u geavanceerde DHCP-instellingen kunt
configureren op de RV180- en RV180W VPN-routers.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV180
 
・ RV180W
  

Stappen van orde
 

Stap 1. Gebruik het hulpprogramma Router Configuration om netwerken > LAN (Local
Network) > Advanced DHCP-configuratie te kiezen in het menu links.
 

  
Automatische configuratie downloaden
 

Trial File Transfer Protocol (TFTP) is een eenvoudig protocol dat wordt gebruikt om
configuratie- en opstart-bestanden op een netwerk te downloaden en te verplaatsen. Met het
gebruik van een TFTP-server kan een beheerder snel één configuratie op meerdere
apparaten tegelijk toepassen. Deze procedure toont hoe de router de configuratiebestanden
automatisch van een TFTP-server moet instellen.
 



 
Stap 1. Controleer het selectieteken Enable to the right of TFTP Server and Configuration
File om bestanden automatisch te kunnen downloaden van een TFTP server.
 
Stap 2. Klik rechts van het type TRTP-server op een van de volgende radioknoppen:
 

・ Host Name — Met deze optie kunt u de TFTP-server identificeren met de naam van de
host. Voer de naam van de host in het veld TFTP-servernaam in.
 
・ IP-adres - Met deze optie kunt u de TFTP-server identificeren met het IP-adres. Voer het
IP-adres van de TFTP-server in in het veld TFTP-server IP.
 

Stap 3. Klik op Opslaan om wijzigingen op te slaan, of klik op Annuleren om ze weg te
gooien.
  

Configuratiebestanden voor apparaten downloaden
 

Nadat het TFTP op de router is ingesteld, moet een beheerder de router configureren zodat
de router de juiste configuratiebestanden op de juiste apparaten toepast. Dit proces toont
hoe de router wordt ingesteld om gedownload configuratiebestanden op aangesloten
apparaten toe te passen.
 



 
Stap 1. Klik in de tabel DHCP-clientapparaat v. Configuration File mapping op Add. Er
verschijnt een nieuwe pagina.
 

 
Stap 2. Voer in het veld MAC-adres het MAC-adres van het apparaat in op het netwerk
waarop het configuratiebestand wordt toegepast.
 

 
Stap 3. Typ in het veld Bestandsnaam voor configuratie de naam van het toe te passen
configuratiebestand.
 
Stap 4. Klik op Opslaan om wijzigingen op te slaan of klik op Annuleren om ze weg te



gooien.
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