
Maak nieuwe VoIP-services en onderhoud
kwaliteit van services (QoS) op de RV042,
RV042G en RV082 VPN-routers 

Doel
 

Een Voice-over-Internet Protocol (VoIP) is een methode om spraakoproepen via een IP-
netwerk (Internet Protocol) over te brengen.
 
Dit document geeft de gebruiker de opdracht om nieuwe VOIP-services te maken en de
kwaliteit van services (QoS) te behouden op RV042, RV042G en RV082 VPN-routers.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ RV042 
・ RV042G 
・ RV082
  

Softwareversie
 

・ v4.2.1.02
  

Stap voor stap Procedure
 
Het Session Initiation Protocol (SIP) instellen
 

Opmerking: Ga naar de website van de VOIP-dienstverlener om de poorten te vinden die
gebruikt worden voor VOIP-services
 
Stap 1. Gebruik de grafische gebruikersinterface (GUI) van de RV042-router en kies 
systeembeheer > Bandbreedtebeheer..
 

 
Stap 2. Klik op het tabblad Service Management.
 



 
Stap 3. Klik op de pagina Service Management op Service Management en voer de naam
van de service in het veld Service Name in, zoals VOIP 1.
 
Stap 4. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Protocol het protocol dat door de VOIP-service
wordt gebruikt. Raadpleeg de handleiding of website van de VOIP-serviceprovider voor
toepasbaar protocol. Sommige VOIP-apparaten maken gebruik van het UDP-protocol.
 

 
Stap 5. Voer in het poortbereik het bereik van het Session Initiation Protocol (SIP) in. Dit
protocol wordt gebruikt voor de controle van spraakcommunicatiesessie. Poorten variëren
van 5060 tot 5070 en bestrijken alle actieve poorten. Raadpleeg de instructies van VOIP-
serviceprovider voor een geschikt SIP-bereik.  
 
Stap 6. Klik op Add to List om de geconfigureerde service toe te voegen.
 
Stap 7. Als u een tweede service voor het RTP-protocol wilt toevoegen, voert u een naam in
het veld Service Name in. Deze service is vereist voor zowel inkomend als uitgaand verkeer.
Bijvoorbeeld in de havengebieden 10000 tot 25000 moet ervoor worden gezorgd dat alle
actieve havens worden bestreken. Volg Stap 2 tot Stap 6 om de instellingen van RTP-
protocol te voltooien.
 
Stap 8. Klik op Add to list > OK om services toe te voegen.
 
Stap 9.   Klik op Opslaan om de configuratie op te slaan.
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