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Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.

1. Inleiding
1.

Inleiding

In dit document een aantal voorbeelden van instellingen van de firewall in de mbNET.mini, mbNET of mbNET.rokey industriële
remote access routers. In dit document worden de instellingen gedaan via het mbCONNECT24 remote service portaal. Voor de
mbNET en mbNET.rokey is het ook mogelijk om dit via de interne webserver in de router in te stellen.
Informatie
Het zijn allemaal werkende voorbeelden, maar iedere toepassing kan een andere instelling van de firewall vereisen.

Informatie
Afbeeldingen kunnen afwijken en zijn afhankelijk van type router.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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2. Forwarding: SCADA WAN netwerk toegang geven tot PLC LAN netwerk
2.

Forwarding: SCADA WAN netwerk toegang geven tot PLC LAN netwerk

Situatie:
Een SCADA systeem heeft toegang nodig tot een PLC via poort 102 (Siemens S7 communicatie protocol) vanuit het WAN netwerk
van de router.
Oplossing:
Doordat het WAN en LAN netwerk in verschillende subnetten liggen dient er een forwarding toegevoegd te worden aan de
firewall van de router. Hiermee gebruikt het SCADA systeem het WAN IP-adres van de router als communicatiepartner
(PLC IP = WAN-IP / Poort 102).

Informatie
Met deze oplossing blijft het mogelijk om via mbCONNECT24 toegang te houden tot het LAN netwerk van de router.

Informatie
In dit voorbeeld maken we gebruik van een SCADA systeem, maar het kan ook een andere applicatie zijn zoals
bijvoorbeeld dat er vanuit het WAN netwerk een gebouwbeheersysteem bereikt moet kunnen worden.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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2. Forwarding: SCADA WAN netwerk toegang geven tot PLC LAN netwerk
2.1 Instellingen router
WAN interface
De WAN interface van de router moet een Statisch IP krijgen. Dit WAN IP-adres is later nodig in de SCADA software

Informatie
Wanneer het WAN IP-adres later gewijzigd wordt, dient dit ook aangepast te worden in de SCADA software.

Firewall instellingen
1.
2.

Open de configuratiepagina van de router via
Klik op Firewall

Administratie > Apparaatnaam

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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2. Forwarding: SCADA WAN netwerk toegang geven tot PLC LAN netwerk
Klik nu op

en kies voor Nieuwe forwarding.

Configureer Forwarding:

Actief
Bron IP
Protocol
Doel poort
Interface
Forwading IP

Forwarding regel
Activeer forwarding, optioneel kan die via deze optie ook tijdelijk uitgeschakeld worden
IP-adres van de SCADA PC, als dit veld leeg blijft, wordt de forwarding actief voor het hele WAN
netwerk
Protocol TCP wordt gebruikt door de PLC
Poort 102 is de communicatiepoort van de Siemens PLC’s
De forwarding geldt alleen voor dataverkeer over de WAN interface
IP-adres van de PLC in het LAN netwerk

Informatie
De forwarding kan op verschillende manieren en veiligheden worden geconfigureerd. Details zijn te vinden in de
handboeken van de routers en zijn afhankelijk van het type router. Denk aan WiFi, 4G of WAN interface.

Informatie
Let op de bron poort is niet altijd gelijk aan de doel poort. Sommige applicaties gebruiken hiervoor een andere poort en
dan werkt de forwarding niet. Gebruik deze optie alleen als het zeker is welke poort gebruikt wordt.

Synchroniseer nu via

de configuratie tussen remote service portaal en router.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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2. Forwarding: SCADA WAN netwerk toegang geven tot PLC LAN netwerk
2.2 Instellingen SCADA software
In de driver instellingen van de SCADA software dient niet het IP-adres van de PLC, maar van het WAN IP-adres van de router
ingevuld te worden en bij de server port gebruiken we poort 102 van de PLC.

Bovenstaand voorbeeld is van de SCADA software MOVICON11 van Progea.
Informatie
Het poortnummer kan afwijken en wordt bepaalt door de controller (in dit geval de PLC).
Let op niet het IP-adres van de controller (PLC) gebruiken, maar die van het WAN IP-adres van de router.

2.3 LAN instellingen PC in WAN netwerk
De veiligste manier is om de firewall regel alleen voor specifieke deelnemers op het WAN netwerk te maken. Daarom is het in dit
geval noodzakelijk dat de PC die toegang tot het LAN netwerk nodig heeft een statisch LAN IP-adres heeft. Deze ligt in het zelfde
subnet als het WAN IP-adres van de router.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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2. Forwarding: SCADA WAN netwerk toegang geven tot PLC LAN netwerk
2.4 Applicatie testen
Als de SCADA gestart wordt kan deze nu communiceren met de PLC in het LAN netwerk van de router.

Voorbeeld met MOVICON11 SCADA software waarbij data uit een PLC gehaald wordt (in dit geval een SLIO CPU van VIPA).

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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3. Forwarding: Webserver LAN netwerk overnemen vanuit WAN netwerk
3.

Forwarding: Webserver LAN netwerk overnemen vanuit WAN netwerk

Situatie:
Op een PC in het WAN netwerk van de router moet de webserver van de PLC geopend worden, maar de PC en PLC bevinden zich
in verschillende subnetten.
Oplossing:
Voeg een forwarding toe aan de firewall van de router met als extra doel poort 8080. Met het WAN IP-adres van de router en een
extra poortnummer kan de webserver geopend worden.
Vul http://WAN-IP:8080 in de webbrowser in om de webserver van de PLC te openen.

Informatie
Met deze oplossing blijft het mogelijk om via mbCONNECT24 toegang te houden tot het LAN netwerk van de router.

Informatie
In dit voorbeeld maken we gebruik van een webserver van een PLC, maar dit kan ook een andere applicatie zijn als
bijvoorbeeld dat vanuit het WAN netwerk een webserver van een gebouwbeheersysteem bereikt moet kunnen worden.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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3. Forwarding: Webserver LAN netwerk overnemen vanuit WAN netwerk
3.1 Instellingen router
1.
2.

Open de configuratiepagina van de router via
Klik op Firewall

Klik op

Administratie > Apparaatnaam

en kies Nieuwe forwarding.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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3. Forwarding: Webserver LAN netwerk overnemen vanuit WAN netwerk
Configureer de Forwarding:

Actief
Bron IP
Protocol
Doel poort
Interface
Forwarding IP
Forwarding Poort

Forwarding regel
Activeer forwarding, het is mogelijk om via deze optie de forwarding tijdelijk uit te schakelen.
IP-adres van de PC in het WAN netwerk, als dit veld leeg blijft, wordt de forwarding actief voor het
hele WAN netwerk
Protocol van de webserver (PLC)
Poort waarmee de webserver afgevraagd wordt (poort moet vrij zijn)
De forwarding geldt alleen voor dataverkeer over de WAN interface
IP-adres van de webserver (PLC) in het LAN netwerk
Standaard poort van de webserver

Informatie
De firewall regel kan op verschillende manieren en veiligheden worden geconfigureerd. Details zijn te vinden in de
handboeken van de routers of de help op het portaal. Deze zijn ook afhankelijk van het type router, denk aan WiFi, 4G of
WAN interface.

Synchroniseer nu via

de configuratie tussen remote service portaal en router.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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3. Forwarding: Webserver LAN netwerk overnemen vanuit WAN netwerk
3.2 LAN instellingen PC in WAN netwerk
De meest veilige manier is om de firewall regel alleen voor specifieke deelnemers op het WAN netwerk te maken. Daarom is het
in dit geval noodzakelijk dat de PC die toegang tot het LAN netwerk nodig heeft een statisch LAN IP-adres heeft. Deze ligt in het
zelfde subnet als het WAN IP-adres van de router.

3.3 Applicatie testen
Als in een webbrowser http://172.16.0.20:8080 (http://WAN-IP mbNET:8080) ingevuld wordt, opent deze forwarding de
webpagina van de PLC.

Informatie
Als we hetzelfde over de VPN verbinding via mbCONNECT24 willen doen gaat het niet werken. Omdat we in de
forwarding gekozen hebben voor interface WAN Ethernet. Over de VPN verbinding kunnen we dit doen door gewoon
http://192.168.0.1 in te voeren.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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4. LAN > WAN: E-mails versturen (Gmail) vanaf LAN netwerk router
4.

LAN > WAN: E-mails versturen (Gmail) vanaf LAN netwerk router

Situatie:
Achter de router is een apparaat aangesloten welke e-mails moet versturen vanaf een Gmail account over SMTP poort 465 met
SSL versleuteling. Met de firewall op Maximale beveiliging is het wel mogelijk om via bijvoorbeeld Outlook en een Gmail account
om e-mails via SMTP poort 587 te versturen, dit valt onder de uitzonderingen.

Oplossing:
Als poort 465 met SSL versleuteling wordt gebruikt dient er een LAN > WAN firewall regel worden toegevoegd. In dit voorbeeld
testen we met Microsoft Outlook 2016.

Informatie
Deze applicatie kan ook gebruikt worden voor andere applicaties, bijvoorbeeld een gebouwbeheersysteem met
storingsmeldingen die verzonden moeten worden.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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4. LAN > WAN: E-mails versturen (Gmail) vanaf LAN netwerk router
4.1 Toegang tot minder goed beveiligde apps toestaan (Google account)
Bij sommige applicaties moet de functie Toegang door minder beveiligde apps worden aangezet in het Google account. Google
rekent ook Outlook daaronder. Dit kan gedaan worden door te gaan naar https://myaccount.google.com/ en na het inloggen het
menu Beveiliging te openen en hier via Toegang inschakelen (niet aanbevolen) deze functie aan te zetten.

Informatie
Meer informatie en support over dit onderdeel via de Google supportkanalen.

4.2 Instellingen router
Firewall instellingen
1.
2.

Open de configuratiepagina van de router via
Klik op Firewall

Klik nu op

Administratie > Apparaatnaam

en kies voor Nieuwe LAN > WAN.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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4. LAN > WAN: E-mails versturen (Gmail) vanaf LAN netwerk router
Configureer de LAN > WAN regel:

Actief
Actie
LAN interface
Bron IP
Protocol
WAN interface
Doel poort

LAN > WAN regel
Activeer firewallregel, het is mogelijk om met deze optie de firewallregel tijdelijk uit te schakelen.
Accepteer; al het dataverkeer passeert de firewall
Regel geldt alleen voor dataverkeer vanaf de LAN interface
IP-adres van PC op LAN netwerk met Gmail account, als dit veld leeg blijft, wordt de regel actief voor
het hele LAN netwerk
Regel geldt voor alle protocollen (TCP, UDP & IMCP)
Geldt voor alleen voor het dataverkeer richting het internet
Poort van de SMPT server die gebruikt wordt

Informatie
De firewall regel kan op verschillende manieren en veiligheden worden geconfigureerd. Details zijn te vinden in de
handboeken van de routers of de help op het portaal. Deze zijn ook afhankelijk van het type router, denk aan WiFi, 4G of
WAN interface.

Synchroniseer nu via

de configuratie tussen remote service portaal en router.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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4. LAN > WAN: E-mails versturen (Gmail) vanaf LAN netwerk router
4.3 LAN instellingen PC in LAN netwerk met Outlook
De meest veiligse manier is om de firewall regel alleen voor specifieke deelnemers op het LAN netwerk te maken. Daarom is het
in dit geval noodzakelijk dat de PC die toegang tot het LAN netwerk nodig heeft een statisch LAN IP-adres heeft. Deze ligt dan in
het bereik van de LAN interface van de router met de router als gateway (b.v. 192.168.0.100).

Instellingen Outlook

Met deze instellingen is het mogelijk om met een Gmail account over poort 465 en SSL te mailen via de router met de firewall op
maximale beveiliging.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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5. LAN > WAN regel: Open specifieke poort voor MQTT broker
5.

LAN > WAN regel: Open specifieke poort voor MQTT broker

Situatie:
In het LAN netwerk van de router is een PC verbonden met daarop een MQTT client (Message Queuing Telemetry Transport
Protocol). De MQTT client heeft toegang nodig tot een online MQTT broker over poort 1883.

Oplossing:
Met de firewall op maximale beveiliging worden alle in- en uitgaande pakketten verworpen, op een aantal protocollen na. Het
MQTT protocol en poort 1883 valt hier niet onder. Daarom moet er een LAN > WAN regel toegevoegd worden in de firewall.

Informatie
Dit voorbeeld is ook te gebruiken voor andere applicaties i.p.v. de MQTT client met andere poorten, denk aan RDP
sessies, TeamViewer (in bepaalde gevallen) webservers en andere applicaties.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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5. LAN > WAN regel: Open specifieke poort voor MQTT broker
5.1 Instellingen router
WAN interface
Voor dit voorbeeld maakt het niet uit of de WAN interface op DHCP of statisch staat. Ook kan hierbij de verbinding over de
modem interface opgebouwd worden.
Firewall instellingen
3.
4.

Open de configuratiepagina van de router met
Klik op Firewall

Klik op

Administratie > Apparaatnaam

en kies voor Nieuwe LAN > WAN.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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5. LAN > WAN regel: Open specifieke poort voor MQTT broker
Configureer de LAN > WAN regel:

Actief
Actie
LAN interface
Bron IP
Protocol
WAN interface
Doel poort

LAN > WAN regel
Activeer firewallregel, het is mogelijk om met deze optie de firewallregel tijdelijk uit te schakelen.
Accepteer; al het dataverkeer passeert de firewall
Regel geldt alleen voor dataverkeer vanaf de LAN interface
IP-adres van PC op LAN netwerk met MQTT client, indien dit veld leeggelaten wordt, wordt de regel
actief voor het hele LAN netwerk
Protocol TCP wordt gebruikt door MQTT
Geldt voor alleen voor het dataverkeer over de WAN Ethernet interface
Port welke gebruikt wordt door MQTT broker

Informatie
De firewall regel kan op verschillende manieren en veiligheden worden geconfigureerd. Details zijn te vinden in de
handboeken van de routers of de help op het portaal. Deze zijn ook afhankelijk van het type router, denk aan WiFi, 4G of
WAN interface.

Synchroniseer nu via

de configuratie tussen remote service portaal en router.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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5. LAN > WAN regel: Open specifieke poort voor MQTT broker
5.2 LAN instellingen PC in LAN netwerk met MQTT client
De veiligste manier is om de firewall regel alleen voor specifieke deelnemers op het LAN netwerk te maken. Daarom is het in dit
geval noodzakelijk dat de PC die toegang tot het LAN netwerk nodig heeft een statisch LAN IP-adres heeft. Deze ligt dan in het
bereik van de LAN interface van de router met de router als gateway (b.v. 192.168.10.1).

5.3 Instellingen MQTT client
We testen de verbinding met de software tool MQTT.fx.
De testapplicatie maakt verbinding met broker.mqttdashboard.com via poort 1883 (TCP).

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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5. LAN > WAN regel: Open specifieke poort voor MQTT broker
5.4 Applicatie testen
Als we nu een verbinding opbouwen via Connect en een subscribe doen op een topic krijgen we de data binnen.

Als we de regel deactiveren dan kan de MQTT client geen verbinding opbouwen:

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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6. LAN > WAN regel: blokkeer al het LAN data verkeer
6.

LAN > WAN regel: blokkeer al het LAN data verkeer

Situatie:
Met de firewall op Maximale beveiliging worden alle inkomende en uitgaande datapakketten verworpen. Echter geldt dit niet
voor DNS, FTP, IMAP, HTTP, HTTPS, POP3, SMTP, TELNET en NTP verkeer. Als iemand een PC of ander apparaat verbindt met een
LAN poort van de router en het LAN IP-adres van de router gebruikt als gateway dan kunnen deze protocollen wel worden
gebruikt, zoals bijvoorbeeld e-mails versturen of surfen op het internet. Dit kan leiden tot een groot dataverbruik bijvoorbeeld als
de internet verbinding over een 4G modem gaat in de router.

Oplossing:
Door een WAN > LAN regel toe te voegen aan de firewall kunnen we al het dataverkeer vanaf het LAN netwerk verwerpen.

Informatie
Met deze firewall regel blijft het wel mogelijk om apparaten via de VPN (remote access) verbinding te benaderen, denk
aan webservers, PLC’s en andere apparaten.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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6. LAN > WAN regel: blokkeer al het LAN data verkeer
6.1 Instellingen router
Firewall instellingen
1.
2.

Open de configuratiepagina van de router met
Klik op Firewall

Klik nu op

Administratie > Apparaatnaam

en kies voor Nieuwe LAN > WAN.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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6. LAN > WAN regel: blokkeer al het LAN data verkeer
Configureer de LAN > WAN regel:

Actief
Actie
LAN interface
Protocol
WAN interface

LAN > WAN regel
Activeer firewallregel, het is mogelijk om met deze optie de firewallregel tijdelijk uit te schakelen.
Verwerp; al het dataverkeer wordt verworpen en de zender wordt ervan in kennis gesteld dat de
gegevenspakketten zijn geweigerd.
Regel geldt alleen voor dataverkeer vanaf de LAN interface
Alle protocollen worden verworpen (TCP, UPD & IMCP)
Geldt voor alleen voor het dataverkeer richting het internet

Waarschuwing
Zodra bij WAN interface gekozen wordt voor Alle of OpenVPN dan is het niet mogelijk om het LAN netwerk via de VPN
tunnel te benaderen.

Informatie
Let op dat er geen andere firewall regels actief zijn die dataverkeer wel kunnen toestaan.

Synchroniseer nu via

de configuratie tussen remote service portaal en router.

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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Versiebeheer






09-02-2021: Algemene update en meer voorbeelden van firewall instellingen toegevoegd
28-05-2019: Aangepast aan huidige firmware en firewall instellingen
06-11-2017: Info toegevoegd afbeelding hoofdstuk 2.2.
13-07-2016: Eerste versie

Juridische disclaimer: Deze handleiding is bedoeld voor het gebruik van de producten van MB connect line. Ander gebruik is niet toegestaan. 4S industrie B.V. is niet aansprakelijk voor
fouten in of verkeerd gebruik van deze handleiding. Onder voorbehoud van technische veranderingen. 4S industrie B.V. heeft het recht deze handleiding te wijzigen.
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