
Snelle Virtual Private Network (VPN) instellingen
op RV220W en RV120W 

Doelstellingen
 

Een Virtual Private Network (VPN) is een netwerk dat gebruik maakt van een openbare
telecommunicatie-infrastructuur en de bijbehorende technologie, zoals internet, om externe
kantoren of individuele gebruikers een beveiligde toegang tot het netwerk van hun
organisatie te bieden. De meeste implementaties van VPN gebruiken het internet als de
openbare infrastructuur en een verscheidenheid van gespecialiseerde protocollen om privé
communicatie via het internet te ondersteunen. VPN volgt een client- en serverbenadering.
VPN-clients authenticeren gebruikers, versleutelen gegevens en beheren sessies met VPN-
servers met een techniek die tunneling wordt genoemd.
 
Dit document legt uit hoe u snel VPN kunt instellen op RV220W en RV120W.
 
Opmerking: Download de nieuwste software van www.cisco.com en bewaar het in uw
computer.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV120W 
・ RV220W
  

Software Download URL
 

https://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=283118607&flowid=24581&softw
areid=282465795&release=1.4.2.1&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
  

Softwareversie
 

・ v1.0.4.17
  

Stap voor stap procedure om snel Virtual Private Network te
configureren
 
Remote-beheer inschakelen
 

Met afstandsbediening kunt u het apparaat benaderen en bedienen zonder enige fysieke
verbinding met de echte eenheid. Dankzij extern beheer kunt u toegang krijgen tot het
apparaat via een extern WAN-netwerk. De apparaatbeheer is bereikbaar vanaf een
computer op het LAN-adres van het apparaat en HTTP.
 
Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Beheer >
Afstandsbeheer. De pagina Afstandsbeheer wordt geopend:
 

https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=282413304&flowid=785
https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=282413304&flowid=785


 
Stap 2. Controleer het vakje Remote Management om extern beheer mogelijk te maken.
 
Opmerking: Als deze optie niet is ingeschakeld, werkt Cisco QuickVPN en SSL VPN-
toegang niet.
 

 
 
Stap 3. Kies het type toegang dat u wilt verlenen in het vervolgkeuzemenu Type toegang:
 

・ Alle IP-adressen — Hiermee kan elk IP-adres naar het apparaat worden gericht.
Gebruiker moet het defaultwachtwoord wijzigen voordat u deze optie kiest.
 
・ IP-adresbereik: stelt een IP-adres in het ingestelde bereik in staat om toegang tot het
apparaat te krijgen. Voer het beginnende IP-adres in voor het toegestane bereik in het veld
Start of Range. Voer het laatste IP-adres in voor het toegestane bereik in het veld
Eindbereik.
 
・ Eén IP-adres - Hiermee wordt de toegang tot een apparaat met één IP-adres beperkt
(bijvoorbeeld de computer die u gebruikt om toegang te krijgen tot Apparaatbeheer). Voer
in het veld IP-adres het IP-adres van de pc in om toestemming voor extern beheer te
geven.
 

Stap 4. Voer het poortnummer in dat wordt gebruikt voor de externe verbinding in het veld
Port Number. Poortnummer 443 wordt standaard ingesteld.
 
Opmerking: als een ander poortnummer behalve 443 of 60443 is ingesteld, werkt Cisco
QuickVPN niet.
 
Stap 5. Controleer het aankruisvakje Remote SNMP om Simple Network Management
Protocol (SNMP) mogelijk te maken en op afstand te gebruiken om het apparaat te beheren.
 
Stap 6. Klik op Save om de instellingen toe te passen.
 
Opmerking: Wanneer afstandsbeheer is ingeschakeld, is het apparaat toegankelijk voor
iedereen die zijn IP-adres weet. Aangezien een kwaadaardige WAN-gebruiker het apparaat
kan aanpassen en op veel manieren kan misbruiken, verandert u de beheerder en de
wachtwoorden van een gast voordat de functie is ingeschakeld.
 



Configuratie van IPsec-gebruikers (Internet Protocol Security)
 

Internet Protocol Security (IPsec) is een protocolreeks voor het beveiligen van IP-
communicatie door verificatie en encryptie van elk IP-pakket van een communicatiesessie.
IPsec omvat ook protocollen voor het instellen van wederzijdse authenticatie tussen agents
aan het begin van elke sessie en het onderhandelen over cryptografische toetsen die tijdens
de sessie gebruikt moeten worden.
 
Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies VPN > IPsec > VPN-
gebruikers. De pagina VPN-gebruikers wordt geopend:
 

 
Stap 2. Klik op Add om een client toe te voegen aan de VPN-client-insteltabel.
 

 
Stap 3. Voer de gebruikersnaam of de unieke identificatiecode voor de XAUTH-gebruiker in
het veld Gebruikersnaam in.
 
Stap 4. Voer een wachtwoord in het veld Wachtwoord in.
 
Stap 5. Controleer het aanvinkvakje Wachtwoord toestaan aan gebruiker om dit wachtwoord
te wijzigen door de Quick VPN-gebruiker.
 
Stap 6. Kies het protocoltype in het vervolgkeuzemenu Protocol:
 

・ QuickVPN - Hiermee kan een externe gebruiker het apparaat benaderen via een andere
LAN-verbinding, met een bekend IP-adres van het apparaat.
 



・ PPTP — staat het Point-to-Point Tunneling Protocol toe om het apparaat extern te
benaderen.
 
・ XAUTH — Hiermee kan de authenticatie van gebruikers worden toegestaan met
methoden naast de authenticatiemethode die in IKE SA-parameters wordt genoemd.
XAUTH moet op de volgende manieren worden geconfigureerd:
 

- NEE — Deze modus schakelt XAUTH uit.
 
- IPsec Host— router wordt geauthentiseerd door een externe gateway met een
gebruikersnaam en een wachtwoordcombinatie. In deze bepaalde modus werkt de
router als een VPN-client voor externe gateway.
 
- Gebruikersdatabase - Deze gebruikersaccount in de router is gemaakt voor verificatie
van de gebruikers.
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