DMZ Host

DMZ Host Setup
DMZ Host stelt u in staat om een specifiek Host/PC bloot te stellen op het Internet, zodat
bepaalde applicaties die niet onder NAT werken functioneren, zoals bijvoorbeeld een
(eigen) specifiek server in het LAN netwerk.
Met een Port Redirection kunt u inkomend TCP/UDP of ander verkeer doorsturen en
omzetten van een specifieke poort naar een private IP-adres/Port van een Host/PC in het
LAN netwerk. Hoewel er Protocollen zijn zoals Protocol 50 en 51 die niet naar een andere
port getransporteerd kunnen worden, heeft DrayTek een DMZ Host functie ingebouwd
waardoor ongevraagde data op elk protocol doorgestuurd kunnen worden naar een
specifiek IP-adres in het LAN netwerk.
U kunt met DMZ maar één Host/PC bloot stellen aan het Internet.
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Het instellen van Private IP DMZ
Voor het instellen van Private IP DMZ zet de methode op Private IP en geeft u hier het
private IP-adres van de Host/PC op. U kunt op de knop Choose PC klikken om de uit de
lijst met private IP-adressen de Host/PC te selecteren.

Voor modellen met twee WAN poorten kunt u per WAN poort een Host/PC bloot stellen.
In de afbeelding ziet u dat we een PC met IP-adres 192.168.1.50 voor WAN1 blootgesteld
hebben.
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Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting
gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.
Copyright verklaring
© 2020 DrayTek
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de
auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit
deze uitgave.
Trademarks
Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
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