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Vigor 2925 datasheet

Vigor2925 Series - Dual-WAN bộ cân bằng tải giàu tính năng nhất Vào cuối năm 2014, dòng Vigor2925 mới ra mắt thay thế dòng vigor2920 rất thành công trước đó. Trong vòng đời của mình, dòng Vigor2920 đã làm được một công việc tuyệt vời, nhờ giá cả hợp lý, hiệu suất cao và nhiều tiện ích, dòng sản phẩm này được nhiều khách hàng tin tưởng, từ
phòng trò chơi đến các công ty. Với mong muốn đi theo kỷ nguyên, Vigor2925 Series là một hiệu suất hoàn toàn được cải thiện với phần cứng mới, ngoài ra dòng sản phẩm này cũng là dòng sản phẩm tiên phong lần đầu tiên được trang bị các tính năng mới như AP Management, Central VPN Management, hứa hẹn sẽ cung cấp nhiều tiện ích chính cho
việc quản trị hệ thống của bạn. Phần cứng vigor2925Fn được nâng cấp rất nhiều trên phần cứng, tất cả các cổng mạng sử dụng tốc độ Gigabit, 2 cổng GIGA WAN (1 khe Cắm SFP và 1 cổng RJ45), 4 cổng GIGABIT LAN. Thêm 1 cổng USB 2.0, người dùng sẽ có 2 cổng USB cho máy in/3G/4G/FTP, chip xử lý và bảng mạch mới để Vigor2925Fn có thể
thực hiện cân bằng tải ở tốc độ tối đa lên đến 300Mbps, cao gấp 2,5 lần so với dòng vigor2920 trước đó. Giao diện DashBoard Một trong những yếu tố khiến khách hàng yêu thích sản phẩm DrayTek là giao diện trực quan, dễ cấu hình. Với giao diện DashBoard mới, mọi thứ thậm chí còn trực quan và hiện đại hơn. Bạn có thể thấy ngay trạng thái hệ thống,
trạng thái kết nối mạng, kết nối vật lý và nếu bạn cần thiết lập thứ gì đó, bạn cũng có thể truy cập thẻ cấu hình chỉ với 1 cú nhấp chuột trên menu Truy cập nhanh. Máy chủ VPN trên Vigor2925 được bổ sung công nghệ SSL VPN với tối đa 25 đường hầm, đồng thời tạo điều kiện phục hồi dữ liệu từ xa hơn bao giờ hết, đảm bảo an ninh. SSL VPN là một
công nghệ VPN tiên tiến cho phép các thiết bị đầu cuối tạo kết nối VPN thông qua trình duyệt web. Ngoài ra, DrayTek cũng cải thiện hiệu suất của các công nghệ VPN IPSec / PPTP / L2TP khác. Số lượng VPN tối đa hỗ trợ tối đa 50 kết nối đồng thời. Với chip xử lý phần cứng dành riêng cho VPN tối đa hóa mã hóa AES/DES/3DES và thuật toán băm SHA-
1/MD5, đảm bảo tốc độ VPN đạt 90Mbps. Access Point Management (APM) Vượt qua tất cả các dòng sản phẩm tiên tiến nhất của DrayTek, chẳng hạn như Vigor2960, Vigor300B bởi vigor3900, Vigor2925 đã trở thành dòng sản phẩm DrayTek đầu tiên được trang bị tính năng này. Với APM bạn hoàn toàn có thể làm chủ một mạng với 20 APs chỉ với 3
bước để cài đặt plug-plug-press, bởi vì các thiết bị di động có thể kết nối với internet. Vì vậy, trong một vài năm, bạn có thể làm gì với tính năng APM này? Bạn có thể xem trạng thái của tất cả ap, bao gồm số lượng người được kết nối, trạng thái hoạt động của bạn và hơn thế nữa. Thay đổi hàng loạt tên và mật khẩu của bạn thành một nhóm hoặc tất cả
các AP bạn có chỉ với một vài cú nhấp chuột. Hãy tưởng tượng nếu đã phải truy cập mỗi AP để thay đổi mật khẩu wi-fi của bạn để 20 điểm truy cập, và nếu ông chủ của bạn yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu wi-fi của bạn mỗi ngày, nó sẽ là khủng khiếp!!! Tự động tự động khởi động lại AP đã chỉ định. Nếu bạn muốn AP của mình tự động bắt đầu tại một số
thời điểm, chỉ cần gán điều này cho APM. Tự động sao lưu / khôi phục lại thiết lập, vv và các tính năng thú vị hơn đang chờ bạn để tìm hiểu. Và quan trọng nhất là chi phí của giấy phép cho chức năng này. Tính năng này là miễn phí, bạn không cần phải trả bất kỳ chi phí giấy phép, chỉ cần mua thiết bị và sử dụng nó miễn phí cho cuộc sống. Quản lý VPN
trung tâm Nếu bạn đã nghe nói về phần mềm lực lượng ACS SI trả phí, đây là phiên bản rút gọn của nó và được tích hợp trực tiếp vào phần mềm Vigor2925 bởi DrayTek. CVM giúp bạn thiết lập một hệ thống VPN lên đến 8 trang web trao đổi dữ liệu chỉ với một vài cú nhấp chuột, CVM sẽ giúp bạn tự động khai báo tất cả các thông số có liên quan và cũng
giúp bạn quản lý hệ thống VPN đó dễ dàng hơn bao giờ hết. VLAN Vigor2925Fn hỗ trợ 4 cổng LAN Gigabit VLAN cho phép quản trị viên mạng chia hệ thống thành 4 mạng con, mỗi VLAN sử dụng một phạm vi địa chỉ IP khác nhau và áp dụng các chính sách khác nhau, do đó tăng mức độ bảo mật cho toàn bộ hệ thống. Dựa trên người dùng: Quản lý
người dùng trên mỗi tài khoản Giả sử bạn muốn cấm nhân viên A truy cập facebook.com, tại thời điểm đó bạn sẽ tạo ra một quy tắc cấm Facebook với địa chỉ IP của máy tính mà nhân viên A sử dụng, sau đó bạn đang tạo ra một lệnh cấm trên máy tính, không phải trên nhân viên A, điều đó cũng có nghĩa là nếu nhân viên B ngồi trên máy tính này, nó cũng
bị cấm đăng nhập vào Facebook như nhân viên A. Và nếu nhân viên A ngồi trên máy tính không bị cấm, nó sẽ đi đến facebook bình thường. Đây là cách tường lửa dựa trên quy tắc hoạt động. Biết được những hạn chế của Dựa trên quy tắc, DrayTek đã thêm một tính năng mới cho phép quản trị viên áp dụng chính sách cho đúng người dùng thay vì áp
dụng nó cho máy tính theo cách dựa trên Quy tắc, DrayTek gọi tính năng mới này dựa trên người dùng. Với Người dùng, các chính sách áp dụng cho mỗi tài khoản người dùng, bất kể họ ngồi ở đâu trên mạng, đều phải tuân theo cùng một chính sách, bất kể họ ngồi trên máy tính nào. Đối với một số thiết bị mạng đặc biệt như máy chủ, camera ip, máy thời
gian, bạn vẫn có thể sử dụng tường lửa dựa trên địa chỉ IP như bình thường, có nghĩa là bạn có thể kết hợp hoàn toàn dựa trên người dùng và dựa trên IP cùng một lúc. Sự kết hợp giữa tường lửa mỗi tài khoản và địa chỉ IP giúp bạn quản lý hệ thống rất thuận tiện. Tích hợp chuyên nghiệp Wi-Fi Marketing. Hostpot Web Portal là một tính năng có sẵn trên
các bộ định tuyến DrayTek, nhưng ứng dụng này không cao và chưa khám phá những lợi ích mà Wi-Fi Marketing mang lại. Gần đây, An Phát và DrayTek IT Co., Ltd. đã làm việc cùng nhau và phát hành các bản nâng cấp cho dòng DrayTek Vigor2925, bây giờ vigor2925 có thể tích hợp Wi-Fi Marketing từ các nhà phát triển Wi-Fi hàng đầu tại Việt Nam như
Meganet, Nextify, VNWIFI.... Bạn hoàn toàn có thể khai thác các tính năng mà Wi-Fi Marketing mang lại, chẳng hạn như thu thập thông tin người dùng cho mục đích Tiếp thị lại, chạy tiếp thị cho doanh nghiəp hay đən giən là quəng bá ənh, sən phəm cưa doanh nghiəp đəən hàng dài... thông báo ◗ Cuộn đến trang 2 quảng cáo Cảm ơn bạn đã tham gia của
bạn! * Đánh giá của bạn là rất quan trọng để cải thiện công việc của trí tuệ nhân tạo, tạo thành nội dung của dự án này Vigor2925 Series là một bộ định tuyến tường lửa có hai cổng WAN Gigabit Ethernet để cân bằng tải hoặc chuyển đổi dự phòng. Ngoài ra còn có hai cổng USB có thể hoạt động với modem USB 3G/4G/LTE để thêm kết nối Internet không
dây. Dòng Vigor2925 cung cấp các tính năng như VPN, Tường lửa, Lọc nội dung và Giải pháp quản lý trung tâm cho các điểm mạnh và thiết bị chuyển mạch, làm cho nó trở thành giải pháp hoàn hảo cho một doanh nghiệp nhỏ. Dòng Vigor2925 có hai cổng WAN Gigabit Ethernet có thể được sử dụng cho bất kỳ loại kết nối nào, modem USB 3G/4G/LTE
cũng có thể được kết nối với hai cổng USB trên bộ định tuyến để thêm kết nối không dây dự phòng. Trên thực tế, tất cả các giao diện WAN có thể được cấu hình để hoạt động ở chế độ cân bằng tải, sẽ hoạt động mọi lúc hoặc ở chế độ Chuyển đổi dự phòng, sẽ chỉ hoạt động khi phát hiện mất kết nối hoặc tải nặng trên kết nối chính. Trong loạt Vigor2925,
Cân bằng tải có thể được đặt ở bất kỳ chế độ dựa trên IP nào, có nghĩa là các gói dữ liệu dành cho các địa chỉ IP khác nhau sẽ được phân phối trên các WAN khác nhau; hoặc chế độ dựa trên phiên, có nghĩa là các gói dữ liệu thuộc các phiên khác nhau có thể có các đường dẫn khác nhau, điều này cho phép kết nối nhiều phiên được thiết lập trên nhiều
WANs và tốc độ dữ liệu tối đa sẽ là toàn bộ băng thông của MẠNG WAN kết hợp. Cân bằng tải dựa trên chính sách cũng được hỗ trợ để bạn có thể chỉ định đường dẫn cho một số gói phù hợp. Công tắc Gigabit Ethernet 5 cổng ở phía lan cung cấp kết nối tốc độ cao cho các máy chủ và máy tính trên mạng cục bộ và khả năng lan ảo (VLAN) cho phép bạn
tách các máy khách lan thành các miền logic khác nhau, do đó tăng bảo mật và hiệu quả mạng. Vigor2925 Series hỗ trợ tiêu chuẩn 802.1Q và có thể xây dựng một hệ thống VLAN dựa trên thẻ với công tắc hỗ trợ 802.1Q, vlan dựa trên cổng cũng được hỗ trợ để mỗi cổng LAN có thể được cấu hình như một thành viên VLAN khác nhau và bị cô lập với nhau
mà không cần sử dụng thẻ vlan. Ngoài ra, tối đa 5 mạng con IP có thể được cấu hình trong Vigor2925 Series, cho phép mỗi VLAN sử dụng một không gian địa chỉ IP khác nhau. Vigor2925 Series cũng hỗ trợ dns lan chuyển tiếp và có điều kiện DNS cho phép bạn kiểm soát độ phân giải tên miền cho khách hàng mạng LAN, bạn cũng có thể sử dụng router
như một máy chủ tên nội bộ và có máy chủ mạng LAN truy cập bởi một tên máy chủ đó là dễ nhớ. Dòng Vigor2925 hỗ trợ tường lửa kiểm tra gói (SPI) và gói linh hoạt bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối các gói hàng dựa trên nguồn, điểm đến, số hiệu cổng và đơn đăng ký của bạn. Các hạn chế dựa trên IP có thể được thiết lập để lọc lưu lượng truy cập
HTTP nhất định, cũng như nhiều phần mềm, và tránh lãng phí thời gian và lãng phí tài nguyên mạng vào các hoạt động mạng không phù hợp. Với đăng ký hàng năm cho dịch vụ lọc nội dung web cyren, bạn cũng có thể lọc các trang web theo danh mục của họ và thiết lập các hạn chế để chặn tất cả các danh mục trang web (chẳng hạn như Mạng xã hội,
Cờ bạc, v.v.) mà không cần chỉ định tất cả các trang web bạn muốn chặn. Dịch vụ CYREN liên tục cập nhật phân loại và bản dùng thử miễn phí 30 ngày được bao gồm trên mỗi bộ định tuyến mới. Dòng Vigor2925 hỗ trợ cả VPN lan-to-LAN và VPN quay số từ xa, có thể cấu hình đồng thời tối đa 50 đường hầm VPN. Tất cả các giao thức đường hầm tiêu
chuẩn công nghiệp được hỗ trợ, bao gồm PPTP, L2TP, IPsec và GRE và tương thích với các thiết bị VPN của bên thứ ba. Vigor2925 Series cũng hỗ trợ SSL VPN - một loại VPN dựa trên phương pháp mã hóa rất phổ biến được sử dụng bởi tất cả các trang web HTTPS. Mặc dù các giao thức VPN truyền thống có thể được lọc bởi tường lửa và NAT của
các mạng công cộng, SSL VPN sẽ được chấp thuận miễn là HTTPS được kích hoạt. DrayTek cũng cung cấp ứng dụng chính thức miễn phí cho Windows, iOS và Android. Dự phòng VPN cũng được hỗ trợ bởi Vigor2925 Series, cho phép bạn thiết lập hai đường hầm VPN cho cùng một mạng từ xa, nhưng thông qua các giao diện WAN khác nhau để tăng
độ tin cậy của VPN. Vigor2925 Series có thể hoạt động như một cổng thông tin quản lý trung tâm cho các thiết bị Vigor khác trên mạng, bao gồm VigorAP, Vigor Switch và thậm chí cả các bộ định tuyến Vigor. Với tính năng Quản lý Trung tâm, bảo trì thiết bị (chẳng hạn như cập nhật firmware, sao lưu và khôi phục cấu hình) và giám sát có thể được thực
hiện từ một cổng thông tin duy nhất, đó là Giao diện người dùng Web Vigor2925 Series. Vigor2925 Series có thể quản lý tối đa 20 VigorAP trên mạng LAN của bạn và hoạt động như một bộ điều khiển AP. Tự động cung cấp có thể được kích hoạt khi một VigorAP gần đây đã tham gia mạng, và điều này làm cho AP triển khai nhanh hơn nhiều. Bạn cũng có
thể lấy lịch sử máy khách hoặc lưu lượng truy cập từ tất cả vigor2925 Series APs và cấu hình quy tắc cân bằng tải cho các VIP. Quản lý chuyển mạch trung tâm cho phép bạn quản lý lên đến 10 Vigor 2925 Series Vigor Switches, tình trạng của mỗi cổng có thể được xem trực tiếp từ router. Vigor2925 Series cũng hỗ trợ cấu hình VLAN cho các thiết bị
chuyển mạch, cấu hình tương ứng với cấu hình VLAN của bộ định tuyến và hệ thống phân cấp chuyển đổi được cung cấp tự động, tạo điều kiện cho cấu hình VLAN. Dễ dàng.
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