
Remote-toegangsprotocollen en -poorten op de
RV315W VPN-router 

Doel
 

Met het Remote Access Protocol kan de beheerder de RV315W-configuratie beheren via
externe toegang. De twee toegangsprotocollen zijn HTTP en HTTPS. HyperText Transfer
Protocol (HTTP) wordt gebruikt om toegang tot informatie te krijgen en het via internet te
distribueren met behulp van de verbinding die de server en de host opzetten. HyperText
Transfer Protocol Secure (HTTPS) wordt ook gebruikt om informatie via internet te
benaderen en te verspreiden, maar met het voordeel van een beveiligingslaag. Deze
veiligheidslaag geeft de host en de server bescherming tegen aanvallen. Deze externe
toegangsprotocollen worden gebruikt om het gegevensverkeer via de WAN-interface te
besturen.Dit artikel legt uit hoe u de protocollen voor externe toegang op de RV315W VPN-
router configureren.
 
Opmerking: Om vertrouwde externe hosts die toegang tot het apparaat hebben, te
configureren verwijst u naar het artikel, Trusted Remote Hosts op RV315W VPN-routers.
  

Toepassbaar apparaat
 

・ RV315W
  

Softwareversie
 

•1.01.03
  

Remote-toegangsprotocollen en -poorten
 

Stap 1. Meld u aan bij het hulpprogramma voor webconfiguratie en kies systeembeheer >
Afstandsbeheer > Protocol voor externe toegang. De pagina Remote Access Protocol en
poorten wordt geopend:
 

 
Stap 2. Klik in het veld HTTP op de radioknop Enable om de RV315W extern te bereiken via
het gebruik van HTTP. De gebruikers hebben slechts toegang tot het apparaat met de
methode van het HTTP van het vergadertoegangsprofiel.
 
Stap 3. Voer in het veld HTTP Luister Port Number de poort in die door HTTP wordt gebruikt



om op afstand toegang tot de RV315W te krijgen.
 
Stap 4. Klik in het veld HTTPS op de knop radio inschakelen om toegang tot de RV315W
mogelijk te maken door gebruik van HTTPS. De gebruikers hebben alleen toegang tot het
apparaat met HTTPS-toegangsprofielmethode.
 
Stap 5. Voer in het veld HTTPS, luister naar poortnummer, de poort in die door HTTPS
wordt gebruikt om op afstand toegang te krijgen tot de RV315W.
 
Stap 6. Klik op Opslaan.
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