
Servicebeheer op de CVR100W VPN-router 
Doel
 

Nadat het apparaat de firewallregel heeft die wordt ingesteld tot waar het pakketten van
andere servers kan verzenden en ontvangen, kan de gebruiker specificeren welke service
de regel op het apparaat controleert. Deze services kunnen van HTTP tot TELNET variëren.
Het specificeren van nieuwe services voor het apparaat geeft de gebruiker de kans om
service in te voeren die gebruikt kan worden voor de firewallregel. Dit artikel legt uit hoe u
Service Management op de CVR100W VPN-router kunt configureren.
  

Toepassbaar apparaat
 

・ CVR100W
  

Softwareversie
 

•1.0.1.19
  

Servicebeheer
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Firewall > Servicebeheer
. De pagina Servicebeheer wordt geopend:
 

 



 
Stap 2. Klik op Add Row om een andere service toe te voegen.
 



 
Stap 3. Voer de naam van de nieuwe service in het veld Service Name in. Dit wordt gebruikt
om de dienst te identificeren.
 
Stap 4. Selecteer een van de volgende opties in het veld Protocol:
 

・ TCP— Transmission Control Protocol levert de service een betrouwbaar,
foutgecontroleerd leveringsproces tussen de server en andere netwerken.
 
・ UDP— User Datagram Protocol heeft om veiligheidsredenen geen handshake protocol
met andere apparaten. Dit maakt het verzenden en ontvangen sneller, maar
onbetrouwbaar op vele manieren.
 
・ TCP & UDP— Deze selectie heeft elk protocol dat aan één poort werkt samen.
 
・ ICMP— Internet Control Message Protocol wordt niet specifiek gebruikt voor het
transport van gegevens tussen systemen; het kan echter worden gebruikt om
boodschappen door te geven indien een specifieke dienst niet kan worden bereikt .
 

Stap 5. Voer het eerste poortnummer voor de service in het veld Start Port.
 
Stap 6. Voer het laatste poortnummer voor de service in het veld Eindpoort in.
 
Stap 7. Klik op Opslaan.
 
Stap 8. (Optioneel) Om een service te bewerken, schakelt u het vakje voor de service in,
klikt u op Bewerken, bewerkt de gewenste velden en klikt u op Opslaan.



Stap 9. (optioneel) Om een service te verwijderen, schakelt u het vakje voor de service in.
Klik op Verwijderen en klik op Opslaan.
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