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Web Content Filter

Web Content Filter
Met de functie Web Content Filter heeft u de mogelijkheid om websites met een
bepaalde inhoud te blokkeren. Indien het netwerk gebruik dient te maken van deze
dienst, kan dat in de web user interface worden aangegeven.
Belangrijk
U kunt gratis gebruik maken van de Trial versie, deze is 1 maand geldig. Na deze maand
hebt u een licentie nodig om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit.
Voor het activeren van uw licentie kunt u de handleiding “Web Content Filter Licentie
Activatie” op onze website www.draytek.nl raadplegen. Om gebruik te maken van Web
Content Filter gaat u in het hoofdmenu van de DrayTek naar ‘CSM >> Web Content
Filter Profile’.

Vervolgens krijgt u een nieuw scherm te zien waarin u bepaalde profielen kunt
aanmaken. In dit voorbeeld kiezen we voor profiel 1.
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In de onderstaande voorbeeld hebben we enkele onderwerpen aangeklikt die we graag
willen blokkeren. Websites die hier betrekking op hebben worden geblokkeerd.
Natuurlijk kunt u zelf selecteren welke onderwerpen u wel of niet wil blokkeren.

Daarnaast kunt u nog gebruik maken van een Black/White List, stel u wilt wel een
bepaalde pagina benaderen die reeds geblokkeerd wordt door Web Content Filtering. In
dat geval kunt u een Keyword Object aanmaken waarin u de URL toevoegt. Deze kunt u
dan opgeven bij de Black/White List.
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U hebt nu een Web Content Filter profiel aangemaakt, deze is standaard echter nog niet
actief. U zult naar ‘Firewall >> General Setup >> Default Rule’ moeten gaan. Hier dient
u het Web Content Filter profiel nog te activeren.

Door het profiel hier te selecteren activeert u dit Web Content filter profiel voor heel uw
netwerk. Wanneer u bepaalde uitzonderingen wilt maken kunt u dit doen door middel
van het gebruiken van bepaalde Filter Rules. Zo kunt u dus uitzonderingen maken per
afdeling.
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In onderstaand screenshot activeren wij het Web Content Filter profiel voor IP-adres
192.168.1.10.
Ga naar ‘Firewall >> Filter Setup.’ Klik op ‘Filter Set nummer 2(Default Data Filter)’
en selecteer vervolgens ‘Filter Rule nummer 2’. Zet een vinkje bij Check to enable the
Filter Rule. Voer een naam van het profiel in. Bij Source IP vult u het IP adres van de
computer in die u wilt blokkeren voor de site’s. Selecteer vervolgens bij Web Content
Filter het profiel die u net hebt aangemaakt.

Tevens heeft u de mogelijkheid om een Time Schedule te gebruiken, dit is vooral handig
om bepaalde websites op bepaalde tijdstippen te blokkeren. Meer informatie over de
functie Time Schedule kunt u vinden in de handleiding Time Schedule.
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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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