LAN Multiple Subnet

Port Based VLAN

LAN Multiple-Subnet
Met dit product hebt u de mogelijkheid om met meerdere LAN subnetten te werken.
Hierdoor kunt u de LAN poorten op de DrayTek indelen in verschillende IP-segmenten
met elk een eigen DHCP server.
In deze handleiding zullen wij u uitleggen hoe u de DrayTek kunt configureren om
meerdere LAN subnetten te creëren. Hierbij hebt u de mogelijkheid om Port Based VLAN
te gebruiken en Tag Based VLAN. In deze handleiding leggen wij uit hoe u middels Port
Based VLAN gebruik kunt maken van Multiple LAN subnet.
1) Port Based VLAN
In dit voorbeeld gaan wij vijf verschillende afdelingen indelen in 4 verschillende IPsegmenten. Elke afdeling krijgt hierdoor 1 LAN poort van de DrayTek toegewezen. Op de
LAN poort kunt u vervolgens een switch aansluiten om hierop alle clients van de afdeling
aan te sluiten.
Finance afdeling

: 192.168.1.0/24

Sales afdeling

: 192.168.2.0/24

Support afdeling

: 192.168.3.0/24

Gasten

: 192.168.4.0/24

U sluit uw PC middels een kabel aan op LAN poort 1 van de DrayTek. U gaat naar het IPadres van de DrayTek, dit is 192.168.1.1. U dient zich aan te melden als admin/admin.
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Hieronder ziet u een afbeelding van de LAN > General Setup in de DrayTek. Standaard
is alleen LAN subnet 1 actief, hierdoor zult u een IP-adres ontvangen in de
192.168.1.0/24 reeks.
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Om de LAN poorten op te delen in verschillende IP-segmenten dient u gebruik te maken
van VLAN. U gaat in het hoofdmenu van de DrayTek naar ‘LAN >> VLAN’. Hier krijgt u
een standaard overzicht te zien:
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Omdat we elke afdeling een eigen LAN poort en IP segment willen geven zullen we de
VLAN setup als volgt configureren:

Nadat u op OK hebt geklikt dient u de DrayTek opnieuw op te starten, na het opstarten
kunt u de DrayTek middels LAN poort 1 nog benaderen op het 192.168.1.1 IP-adres. De
overige LAN poorten zijn op basis van bovenstaande configuratie al toegewezen aan LAN
subnet 2,3 en 4.
Wanneer u beschikt over een Wireless model kunt er ook voor kiezen om WiFi SSID’s over
verschillende LAN Subnetten te laten gaan. Dit is vooral handig wanneer u gebruik wilt maken
van een gasten WiFi.
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Om de LAN segmenten te activeren gaat u na de herstart van de DrayTek naar LAN >>
General Setup.
Zet vervolgens een vinkje onder ‘Enable’ bij de LAN segmenten die u wilt activeren.

Klik daarna op OK om de instellingen op te slaan, de DrayTek dient vervolgens nog 1
keer opnieuw op te starten. U zult dan ook zien dat alle LAN interfaces actief zijn:

Dit geeft al aan dat u Multiple Subnet juist hebt geconfigureerd, indien u nu een PC
aansluit op LAN poort 2 zult u een 192.168.2.0/24 IP-adres ontvangen. Dit zal tevens
voor de overige LAN poorten zo zijn.
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Inter-LAN Routing
Middels Inter-LAN Routing kunt u ervoor zorgen dat bepaalde LAN subnetten elkaar wel
mogen benaderen. In onderstaand voorbeeld kunnen LAN poort 1 en LAN poort 4
elkaar benaderen, tevens kunnen LAN poort 3 en LAN poort 2 elkaar benaderen.

Belangrijk!
- Inter LAN Routing werkt op basis van LAN subnet.
- Controleer aanwezige firewall settings op het eind apparaat. Het komt vaak voor dat
een simpele Windows firewall standaard verkeer blokkeert vanaf een ander LAN subnet.
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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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