Нова функционалност за PPPoE услуги.
Дата: 5 Април 2016г.
След версия 7.30 на БИЛСОФТ АДМИН е добавена нова функционалност за PPPoE услуги наречена VLAN-LOCK
За момента тази функционалност работи само с MIKROTIK PPPoE концентратор.
Целта на тази добавка е да позволи заключване по VLAN на абонатите, както и да позволи по лесно търсене на
проблеми с тяхната връзка, и по лесно уведомяване на оператори за евентуални проблеми по трасето.
Тук на първата снимка ще видите меню МРЕЖИ->VLAN-LOCK – което показва списък на всички VLAN-и във
вашата система, техният общ брой и имена.
Срещу всеки VLAN има две цифри – пример vlan30 56/57 – първата показва броят на активните абонати за
този VLAN , а втората показва общият им брой.

Срещу всеки влан има също 2 бутона:
-

-

-

Бял лист – който позволява добавяне на коментар за съответният VLAN. Така може да добавите
съобщение за всички оператори, че има проблем с този VLAN и така при всяка проверка на клиент това
съобщение ще се вижда както е показано на следващата снимка.
Следващият бутон е червен знак с минус – с него може да изтриете този VLAN от всички клиенти които го
имат записан. Това би се ползвало ако примерно разделите един VLAN на два нови. Тогава клиентите ще
имат проблем с входа в системата и вместо да ги оправяте един по един – тук можете наведнъж.
В заглавието на таблицата горе в дясно има общ бутон за изтриване който ще зачисти всички VLAN-и в
системата. Това може да се ползва при голяма промяна в мрежата.
Записването на информацията за VLAN по клиентите се прави между 2 и 3 часа през нощта.

На следващата снимка в ляво може да видите как в услугата на клиента излиза тестово съобщение – което
вече е било записано в този VLAN
В дясно може да видите различните съобщения които показват бутона RADIUS-LOG – ( намира се на
предпоследния ред в лявата таблица на тази снимка )
Новите грешки са много по ясни и показват какво е състоянието на услугата.

На тази снимка може да видите информация на кой VLAN е клиента, както и колко активни от колко общо
абонати има на този VLAN – много полезна информация за откриване на проблеми в абонати.

Това е СПРАВКА->АКТИВНИ_PPPOE абонати , на нея вече се вижда интерфейса на абоната наричан VLAN.

