
Configuratie van Remote Server op ESW2-550X
switch 

Doel
 

Een logbestand is een verzameling berichten waarin systeemgebeurtenissen worden
beschreven. Deze logbestanden kunnen zeer nuttig zijn tijdens het oplossen van problemen.
De logbestanden worden opgeslagen op het lokale geheugen van het apparaat en kunnen
ook via het netwerk worden doorgestuurd naar een externe logserver. Logs op de externe
logserver dienen als back-up en zijn nuttig tijdens het samenvoegen van de logbestanden en
het analyseren van de logbestanden. Dit artikel legt uit hoe de configuratie van de externe
logserver op de ESW2-550X Series-switches moet worden toegevoegd, bewerkt en
verwijderd.
  

Toepasselijke apparaten
 

・ ESW2-550X-48DC-R router 
・ ESW2-550X-48U-R
  

Softwareversie
 

・ v1.2.9.44
  

Configuratie van de externe logserver
 

Stap 1. Meld u aan bij het configuratieprogramma van de schakelaar en kies Beheer >
Systeemlogboek > Remote Logservers. De pagina Remote Logservers wordt geopend:
 

 
 
In de tabel op Remote Log Server wordt de volgende informatie weergegeven.
 

・ Meld u aan bij het IP-adres van de SNTP-server.
 
・ UDP Port — Het UDP-poortnummer waaronder de logberichten worden verzonden.
 
・ Faciliteit — Het installatienummer toegewezen aan de afstandslogserver.
 
・ Beschrijving — De beschrijving van de externe logserver.
 
・ Minimale ernst — De ernst van het logbericht. 
  

Remote-logserver toevoegen



 
 
Stap 1. Klik op Add. Het venster Add Remote Log Server verschijnt.
 

 
 
Stap 2. Klik op de radioknop volgens de gewenste methode waarmee de server in het veld
Definitie server wordt geïdentificeerd.
 

・ Door IP-adres — Geeft aan dat de externe logserver is geïdentificeerd door het IP-
adres.
 
・ Door naam — Geeft aan dat de externe logserver met de naam is geïdentificeerd.
 

Stap 3. Klik op de gewenste IP-versie.
 

・ Versie 6 — Hiermee wordt het IPv6-adrestype aangeduid.
 
・ Versie 4 — Hiermee wordt het IPv4-adrestype aangegeven.
 

Stap 5. (Optioneel) Als het IP-adrestype versie 6 is geselecteerd, klikt u op het gewenste
IPv6-adrestype.
 

・ Link Local — Het IPv6-adres identificeert hosts op één netwerklink.
 
・ Wereldwijd — Het IPv6-adres is een wereldwijde unicast die zichtbaar en bereikbaar is
via andere netwerken.
 

Stap 6. (Optioneel) Als het IPv6-adrestype voor link is geselecteerd, kiest u de lokale
interface van de vervolgkeuzelijst Local Interface voor link.
 



 
 
Stap 6. Voer het IP-adres of de naam van de externe logserver in het veld IP-adres/naam
van de logserver voor logbestanden in.
 
Stap 7. Voer het UDP-poortnummer in in het veld UPD-poort waarop de logberichten worden
verzonden. De standaard is 514.
 
Stap 8 Kies een voorziening uit de vervolgkeuzelijst Faciliteit. Een voorziening is een door de
gebruiker gedefinieerde toepassing waarvan de systeemlogbestanden naar de server
worden verzonden. Slechts één faciliteit kan aan één enkele server worden toegewezen.
Indien een tweede niveau van de faciliteit wordt toegewezen, wordt het eerste niveau
overbrugd. Alle toepassingen gedefinieerd voor een apparaat gebruiken dezelfde
voorziening op een server. De mogelijke veldwaarden zijn lokaal 0 tot lokaal 7. De
standaardveldwaarde is lokaal 7.
 
Stap 9. Voer de beschrijving van de server in het veld Description in.
 
Stap 10. Kies in de vervolgkeuzelijst Minimale ernst van de logberichten die naar de externe
server moeten worden verzonden. De vervolgkeuzelijst Minimale Ernst heeft de volgende
niveaus van ernst van de gebeurtenis die zijn opgesomd van de hoogste ernst tot de laagste
ernst.
 

・ Noodtoestand — Het systeem is niet bruikbaar en het systeem zou onmiddellijke
aandacht nodig hebben.
 
・ Waarschuwing: er is actie nodig.
 
・ Cruciaal — Het systeem bevindt zich in een kritieke toestand.
 
・ Fout - Het systeem bevindt zich in de fout.
 
・ Waarschuwing: systeemwaarschuwing is opgetreden.
 
・ Opmerking: het systeem werkt goed, maar er is een systeemmelding.
 
・ Informatie over de apparatuur.
 
・ Debug — Er wordt uitgebreide informatie over een gebeurtenis gegeven.
 

Stap 1. Klik op Toepassen. De pagina Remote Logservers wordt opnieuw geopend en geeft



de nieuwe server weer.
 

  
Remote-logserver bewerken
 

 
Stap 1. Controleer de gewenste configuratie die u wilt configureren en klik vervolgens op 
Bewerken. Het venster Remote Log Server bewerken verschijnt.
 

 
Stap 2. Kies het eerder gekozen IP-adres van de logserver uit de vervolgkeuzelijst IP-adres
voor logserver.
 
Stap 3. Voer het UDP-poortnummer in in het veld UDP-poort waarop de logberichten worden
verzonden. De standaard is 514.
 
Stap 4. Kies een voorziening uit de vervolgkeuzelijst Faciliteit. Het is een door de gebruiker
gedefinieerde toepassing waarvan de systeemlogbestanden naar de server worden
verzonden. Slechts één faciliteit kan aan één enkele server worden toegewezen. Indien een
tweede niveau van de faciliteit wordt toegewezen, wordt het eerste niveau overbrugd. Alle
toepassingen gedefinieerd voor een apparaat gebruiken dezelfde voorziening op een server.
De mogelijke veldwaarden zijn lokaal 0 tot lokaal 7. De standaardveldwaarde is lokaal 7.
 
Stap 5. Voer de beschrijving van de server in het veld Description in.
 
Stap 6. Kies in de vervolgkeuzelijst Minimale prioriteit de minimale ernst van de logberichten
die naar de externe server moeten worden verzonden. De vervolgkeuzelijst Minimale Ernst
heeft de volgende niveaus van ernst van de gebeurtenis die zijn opgesomd van de hoogste



ernst tot de laagste ernst.
 

・ Noodtoestand — Het systeem is niet bruikbaar en het systeem zou onmiddellijke
aandacht nodig hebben.
 
・ Waarschuwing: er is actie nodig.
 
・ Cruciaal — Het systeem bevindt zich in een kritieke toestand.
 
・ Fout - Het systeem bevindt zich in de fout.
 
・ Waarschuwing: systeemwaarschuwing is opgetreden.
 
・ Opmerking: het systeem werkt goed, maar er is een systeemmelding.
 
・ Informatie over de apparatuur.
 
・ Debug — Er wordt uitgebreide informatie over een gebeurtenis gegeven.
 

Stap 7. Klik op Toepassen. De pagina Remote Logservers wordt opnieuw geopend en geeft
de aangepaste serverconfiguratie weer.
  

Remote-logserver verwijderen
 

 
Stap 1. Controleer de gewenste configuratie die de gebruiker wil verwijderen en klik
vervolgens op de knop Verwijderen. De configuratie wordt verwijderd en de pagina Remote
Logservers wordt opnieuw geopend.
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