
Bekijk VPN-clientverbindingsstatus op RV120W
VPN-firewall 

Doel
 

Een Virtual Private Network (VPN) is een netwerk dat connectiviteit tussen twee externe
netwerken biedt via een tunnelverbinding. De VPN-tunnel kapselt de gegevens in, voert de
gegevens naar de bestemming uit en kapselt vervolgens de gegevens voor de ontvanger uit.
De pagina VPN Client Connection Status geeft de VPN-clients weer die op de router zijn
geconfigureerd en hun verbindingsstatus. Dit artikel legt uit hoe de status van de VPN-
tunnelclients op de RV120W worden bekeken.
  

Toepassbaar apparaat
 

・ RV120W
  

Softwareversie
 

•1.0.4.10
  

VPN-clientverbindingsstatus
 

Stap 1. Meld u aan bij het web-configuratieprogramma en kies Status > VPN-clientstatus. De
pagina VPN-clientverbindingsstatus wordt geopend:
 

 
De volgende informatie wordt weergegeven in de tabel met de VPN-
gebruikersverbindingsstatus:
 

・ Gebruikersnaam - Hier wordt de naam van de gebruiker van de VPN-tunnel
weergegeven.
 
・ Remote IP — Hiermee geeft u het externe IP-adres van de VPN-tunnel weer.
 
・ Status — Hiermee geeft u de huidige status van de VPN-client weer. Er zijn twee
statussen:
 

- Online — Geeft aan dat de VPN-tunnel is opgezet en dat er een verbinding is.



- Offline - Geeft aan dat de VPN-tunnel niet is aangesloten of dat de verbinding is mislukt.
 

・ Begintijd - Hiermee wordt het tijdstip weergegeven waarop de VPN-gebruiker de
verbinding is gestart.
 
・ Eindtijd - Hiermee wordt het tijdstip weergegeven waarop de VPN-gebruiker de
verbinding heeft beëindigd.
 
・ Duur — Hiermee wordt aangegeven hoeveel tijd de VPN-gebruiker de tunnel in minuten
heeft gebruikt.
 
・ Protocol — Hiermee wordt het protocol weergegeven dat de gebruiker heeft gebruikt om
de verbinding met de VPN-tunnel op te zetten. Er zijn twee mogelijke opties, QuickVPN en
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP).
 

Stap 2. (Optioneel) Klik op Koppelen om een gebruiker los te koppelen van de VPN-tunnel.
 
Opmerking: De pagina wordt automatisch bijgewerkt om de meest recente status voor VPN-
gebruikers weer te geven. Om de vernieuwingsinstellingen te wijzigen volgt u stap 3 tot en
met 5.
 
Stap 3. Klik op Stop om het poll-interval aan te passen. Wacht totdat de Auto Refresh is
gestopt.
 
Stap 4. Voer de tijd in seconden in die u aan de enquête wilt toewijzen in het veld Openbaar
maken. Dit is de tijd die nodig is voor het verfrissen van de pagina.
 
Stap 5. Klik op Start om de pagina te verfrissen.
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