
Tijdinstellingen op de RV315W VPN-router 
Doel
 

Tijdinstellingen stellen de huidige datum en tijd voor het apparaat in. Accurate tijd op het
apparaat is belangrijk voor de beheerder omdat het helpt te controleren op welk tijdstip er in
het systeem een storing plaatsvindt of op welk tijdstip bepaalde regels moeten worden
toegepast. Dit artikel legt uit hoe u tijdinstellingen kunt configureren op RV315W VPN-router.
  

Toepassbaar apparaat
 

・ RV315W
  

Softwareversie
 

•1.01.03
  

Tijdinstelling
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Systeembeheer >
Tijdinstellingen. De pagina Systeemtijd wordt geopend:
 

 
De huidige tijd wordt in het veld Huidige tijd voor het systeem weergegeven. Dit is het
formaat (jaar - maand - dag) (uur: Minuut). Er zijn twee manieren om de tijd in het systeem in
te stellen:
 

・ Dynamisch — Dit stelt de systeemtijd in wanneer het apparaat gesynchroniseerd is met
een NTP-server (Network Time Protocol).
 
・ Handmatig — De beheerder stelt de tijd handmatig in op het apparaat.
 

  
dynamisch
 

Een Network Time Protocol (NTP) Server is een server die toegang heeft tot een
automatische klok die nauwkeurige tijd biedt voor apparaten op het netwerk. NTP-servers
helpen de tijd door een netwerk te synchroniseren zodat de geplande functies op meerdere



apparaten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden.
 

 
Stap 1. Klik op de knop Dynamisch om de tijdinstellingen dynamisch te configureren.
 
Stap 2. Voer in het veld NTP Server 1 de domeinnaam in van de NTP-server waarvan de
RV315W de tijd ontvangt.
 
Stap 3. (Optioneel) Om een extra NTP-server te configureren voert u de domeinnaam van
een andere NTP-server in het veld NTP-server 2 in.
 
Stap 4. Klik op Opslaan om de tijdinstellingen op te slaan.
 

  
handmatig
 

 
Stap 1. Klik het keuzerondje handmatig aan om de tijdinstellingen handmatig te
configureren.
 
Stap 2. Kies het jaar uit de vervolgkeuzelijst Jaar.
 
Stap 3. Kies de maand uit de vervolgkeuzelijst maand.
 
Stap 4. Kies de dag uit de vervolgkeuzelijst Dag.
 
Stap 5. Kies het uur in de vervolgkeuzelijst Uur.
 
Stap 6. Kies de minuut in de vervolgkeuzelijst Minuut.
 
Stap 7. Klik op Opslaan om de tijdinstellingen op te slaan.
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