
Toegangsprofiel, configuratie op 200/300 Series
Managed-switches 

Doelstellingen
 

Het toegangsprofiel fungeert als een andere beveiligingslaag voor de schakelaar. Het
toegangsprofiel kan maximaal 128 regels bevatten om de beveiliging te verhogen. Elke regel
bevat een actie en een criterium. Als de toegangsmethode niet overeenkomt met de
beheermethode, wordt de gebruiker geblokkeerd en heeft u geen toegang tot de switch.
 
Dit artikel legt uit hoe u profielregels op de 200/300 Series Managed-switches kunt
configureren. 
  

Toepasselijke apparaten
 

・ SF/SG 200 en SF/SG 300 Series Managed-switches
  

Softwareversie
 

・ v1.2.7.76
  

Configuratie van toegangsprofielen
 

Stap 1. Meld u aan bij het web configuratieprogramma en kies Security > MGMT Access
Methode > Profile Rules. De pagina Regels profielen wordt geopend:
 

 
 
Stap 2. Controleer het vakje Filter om de naam van het toegangsprofiel weer te geven die is
gemaakt in de pagina Access Profile.
 
Stap 3. Kies het gewenste toegangsprofiel uit de naam van het toegangsprofiel, raadpleeg
de vervolgkeuzelijst.
 
Stap 4. Klik op Ga om het gewenste toegangsprofiel weer te geven.
 
Stap 5. (Optioneel) Klik om een nieuw zoeken te starten op Filter wissen.
  

Een profiel toevoegen
 

Stap 1. Controleer het aankruisvakje dat overeenkomt met het toegangsprofiel dat u wilt



toevoegen.
 
Stap 2. Klik op Add. Het venster Add Profile Rule verschijnt.
 

 
Stap 3. (Optioneel) Als u een profielregel aan een andere profielnaam wilt toevoegen, kiest u
de andere profielnaam uit de vervolgkeuzelijst Naam van toegangsprofiel.
 
Stap 4. Voer de prioriteit van de regel in het veld Prioriteit regel in. De regel prioriteit past
pakketten met regels aan. Regels met een lagere prioriteit worden eerst gecontroleerd. Als
een pakket met een regel overeenkomt, wordt de gewenste actie uitgevoerd.
 
Stap 5. Klik op de radioknop die overeenkomt met de gewenste beheermethode in het veld
Management Methode. De toegangsmethode die door de gebruiker wordt gebruikt, moet
overeenkomen met de beheermethode voor de actie die wordt uitgevoerd.
 

・ Alle — Alle beheermethoden worden toegewezen aan het toegangsprofiel.
 
・ Telnet-beheermethode wordt aan de regel toegewezen. Alleen gebruikers met een
telnet-toegangsprofielmethode hebben toegang tot het apparaat.
 
・ Secure Telnet (SSH) — SSH-beheermethode wordt toegewezen aan het profiel. Alleen
gebruikers met een Secure Telnet-toegangsprofiel hebben toegang tot het apparaat.
 
・ HTTP — HTTP-beheermethode wordt aan het profiel toegewezen. De gebruikers
hebben slechts toegang tot het apparaat met de methode van het HTTP van het
vergadertoegangsprofiel.



・ Secure HTTP (SSL) — HTTPS-beheermethode wordt aan het profiel toegewezen. De
gebruikers hebben alleen toegang tot het apparaat met HTTPS-toegangsprofielmethode.
 
・ SNMP — SNMP-beheermethode wordt toegewezen aan het profiel. De gebruikers
slechts met de methode van het SNMP van het vergadertoegangsprofiel hebben toegang
tot het apparaat.
 

Stap 6. Kies de actie die aan de regel moet worden bevestigd via de Action radioknoppen.
De mogelijke actiewaarden zijn:
 

・ Vergunning — Toegang tot de schakelaar is toegestaan.
 
・ Ontken — Toegang tot de schakelaar wordt geweigerd.
 

Stap 7. Klik op het gewenste keuzerondje dat overeenkomt met het gewenste interfacetype
in het veld Toepassingen op interface om de interface voor het toegangsprofiel te definiëren.
 

・ Alle — Omvat alle interfaces zoals poorten, VLAN’s en LAG’s.
 
Opmerking: LAGs zijn logische links die meerdere fysieke links combineren om meer
bandbreedte te bieden.
 
・ Gebruikershandleiding: alleen van toepassing op de gewenste interface voor de
gebruiker.
 

- Port — Kies de poort in de vervolgkeuzelijst Poorten waarvoor het toegangsprofiel moet
worden gedefinieerd.
 
- LAG - Kies de LAG in de vervolgkeuzelijst LAG waarvoor het toegangsprofiel moet
worden gedefinieerd in de vervolgkeuzelijst LAG.
 
- VLAN — Kies het VLAN in de vervolgkeuzelijst van VLAN waarvoor het toegangsprofiel
moet worden gedefinieerd in de vervolgkeuzelijst VLAN.
 

Stap 8. Klik op de radioknop Bron IP-adres om het IP-adres van de interfacebron in te
schakelen. Er zijn twee mogelijke waarden:
 

・ Alle — Inclusief alle IP-adressen.
 
・ Gebruikershandleiding: alleen van toepassing op het gewenste IP-adres voor de
gebruiker.
 

- Versie 6 — Voor IP, versie 6-adressen.
 
- Versie 4 — Voor IP versie 4-adressen.
 

Stap 9. Als u in Stap 7 voor Gebruikershandleiding hebt gekozen, voert u het IP-adres van
het apparaat in het veld IP-adres in. 
 
Stap 10. Klik een radioknop in het veld masker van een van de opties om het netwerkmasker
te definiëren. De beschikbare opties zijn:
 

・ Netwerkmasker - Voer het subnetmasker in dat overeenkomt met het IP-adres in de
decimale notatie met punten.
 
・ Lengte prefixmasker - Voer de lengte in van de subnetmasker die overeenkomt met het



IP-adres.
 

Stap 1. Klik op Toepassen.
 

 
Stap 12. (Optioneel) Om een huidige toegangsprofiel te bewerken, controleert u het
aankruisvakje van de naam van het toegangsprofiel die u wilt bewerken en klikt u op 
Bewerken.
 
Stap 13. (Optioneel) Om een toegangsprofiel te verwijderen, schakelt u het vakje in het
toegangsprofiel in dat u wilt verwijderen en klikt u op Verwijderen.
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