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Voeg een Eenvoudig Network Time Protocol
(SNTP) server toe op 200/300 Series Managed-
switches 

Doelstellingen
 

Simple Network Time Protocol (SNTP) is een protocol dat wordt gebruikt om de klokken van
apparaten op een gegevensnetwerk te synchroniseren. Het primaire gebruik van SNTP is
om nauwkeurigheid van gebeurtenissen te verstrekken die op het apparaat zoals syslogs
voorkomen. Dit document legt uit hoe een SNTP-server op 200/300 Series Managed-
switches moet worden toegevoegd.
  

Toepasselijke apparaten
 

SF200/SG200 en SF/SG300 Series Managed-switches
  

Softwareversie
 

1.3.0.62
  

SNTP-server toevoegen
 

Stap 1. Meld u aan bij het programma voor webconfiguratie en kies Beheer > Tijdinstellingen
> SNTP Unicast. De SNTP Unicast-pagina wordt geopend:
 

 
Stap 2. Controleer het vakje Enable in het veld SNTP-client-unicast om dit aan te geven.
 
Stap 3. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.
 
Stap 4. Klik op Add om de unicast SNTP-server toe te voegen. Het venster Add SNTP
Server verschijnt.
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Stap 5. Klik op een van de volgende radioknoppen voor servers om de methode te
specificeren waarmee de server wordt geïdentificeerd.
 
Stap 6. Als het IP-adres is geselecteerd, klikt u op de gewenste IP-versie. 
 

Door IP-adres wordt de SNTP-server geïdentificeerd door het IP-adres.
Door naam — De SNTP server wordt geïdentificeerd door naam van de SNTP serverlijst.
Versie 6 — Hiermee wordt het IPv6-adrestype aangeduid.
Versie 4 — Hiermee wordt het IPv4-adrestype aangeduid.
 

Opmerking: de IPv6-velden zijn niet beschikbaar aangezien de switch niet is ingesteld voor
IPv6-gebruik. Het document met de titel IPv6 Interface Configuration op 200/300 Series
Managed-switches kan worden gebruikt als referentie voor het instellen van de switch voor
IPv6-gebruik.
 
Stap 7. Als het IP-adrestype versie 6 is geselecteerd, klikt u op het gewenste IPv6-
adrestype.
 

Link Local — Denotes het IPv6-adres identificeert de host op één netwerklink.
Wereldwijd — Hiermee wordt het IPv6-adres aangeduid als een wereldwijde unicast die
zichtbaar en bereikbaar is via andere netwerken.
 

Stap 8. Als het Type IPv6-adres voor link is geselecteerd, kiest u de lokale interface van de
vervolgkeuzelijst Local Interface voor link.
 
Opmerking: Als door IP-adres in stap 5 is gekozen, specificeert u het IP-adres van de SNTP-
server in het veld IP-adres van de SNTP-server. Als Per naam in Stap 5 is geselecteerd,
kies de naam van de SNTP server van de vervolgkeuzelijst SNTP Server. Als Andere uit de
vervolgkeuzelijst wordt geselecteerd, voer dan de naam van de SNTP server in het
aangrenzende veld in.
 
Stap 1. Controleer het aanvinkvakje Enable om de SNTP-server te ondervragen voor
informatie over de systeemtijd. De NTP-servers die geregistreerd zijn voor opiniepeilingen
worden opgevraagd en de klok wordt geselecteerd vanaf de server met het laagste
stratumniveau.
 
Stap 12. (Optioneel) Controleer de verificatie door het vakje Enable in het veld Verificatie in



te schakelen.
 
Stap 13. Als de verificatie is ingeschakeld, selecteert u de waarde van de belangrijkste ID uit
de vervolgkeuzelijst Verificatiecode. De verificatietoetsen kunnen op de SNTP-pagina
worden gemaakt.
 
Stap 14. Klik op Toepassen om de SNTP-server aan de Unicast SNTP-servertabel toe te
voegen.
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