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Hoofdstuk 1

 

1 Hoofdstuk 1

Om op afstand een verbinding te krijgen met een installatie met BR Controls apparatuur zijn

verschillende mogelijkheden:

- Er kan een directe toegang worden gemaakt.

- Er kan een VPN verbinding worden aangemaakt.

Een VPN (Virtual Private Network) is een eigen, afgesloten datanetwerk dat door een of

meerdere bedrijven wordt gebruikt, dat onderliggend gebruikmaakt van een publiek

netwerk als het Internet.

Een VPN komt tot stand middels het gebruik van versleutelingstechnieken, of tunneling

protocollen, zodat een verbinding niet kan worden afgeluisterd. Ook wordt er authenticatie

toegepast om er zeker van te zijn dat degene die gebruik maakt van het VPN daartoe

gerechtigd is en message integrity, om te voorkomen dat berichten worden aangepast. Op

deze manier kan een beveiligd netwerk draaien over een in principe onveilig netwerk.

VPN is dus een techniek die ervoor zorgt dat de thuiscomputer en de computer op het werk

zich gedragen alsof ze deel uitmaken van het lokale bedrijfsnetwerk. De truc daarbij is om

de internet infrastructuur te gebruiken en de communicatiepartners te authentificeren voor

het communicatieproces.

Zo ontstaat als het ware een eigen netwerk binnen het grote netwerk van het internet.

Veiligheid

Alleen wie bekend zijn met de correcte IP-adressen, inlognamen en wachtwoorden kunnen

communiceren via dit kleine beveiligde netwerk.
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1.1 Trouble shooting

Bij het opbouwen van een VPN tunnel kunnen meerdere foutmeldingen optreden.

Naast de hiervoor al omschreven problemen m.b.t. de instellingen van de VPN tunnels

kunnen de volgende foutmeldingen worden weergegeven.

Problemen met VPN-verbindingen oplossen

Als u problemen met de VPN-verbinding wilt oplossen, moet u in de meeste gevallen

contact opnemen met de internetprovider, de VPN-serverbeheerder of de fabrikant/

beheerder van de router of de firewall.

Wanneer u er niet in slaagt verbinding te maken met de VPN-server, kan een van de

volgende foutberichten worden weergegeven: 

678: De externe computer reageert niet.

930: De verificatieserver heeft niet op tijd gereageerd op verificatieaanvragen.

800: Er kan geen VPN-verbinding tot stand worden gebracht.

623: Kan telefoonlijstvermelding voor deze verbinding niet vinden.

720: Er kan geen verbinding met de externe computer worden gemaakt.

Een pasklaar stappenplan om deze problemen op te lossen is er niet te geven.

De eerste stap deze problemen op te lossen zou de controle van de netwerk- en

Internetverbinding moeten zijn.

Controleer netwerkverbinding :
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Op het moment dat waardes zoals hierboven worden weergegeven lijkt e.e.a. helemaal in

orde.

Bij  twijfel kan de button 'Probleem vaststellen' worden gebruik.

Windows zal nu een controle uitvoeren en hiervan een rapport weergeven :

Na deze mededeling kan je er gevoegelijk van uitgaan dat het VPN probleem niet wordt

veroorzaakt door een verbindingsprobleem in de lokale PC of de Internetverbinding.
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Firewall :

De instellingen van een firewall kunnen het tot standkomen van een VPN tunnel verhinderen.

Wanneer u een persoonlijke firewall gebruikt of een breedbandrouter gebruikt waarin een

firewall aanwezig is moeten een aantal poorten en protocollen zijn vrijgegeven.

Dit geldt dus zowel voor de router(s) aan uw kant van de VPN tunnel als aan de klant-zijde

van de tunnel.

Clientpoorten : 1024-65535/TCP

Serverpoort : 1723/TCP

Protocol : PPTP 

(PPTP = Point to Point Tunneling Protocol)

In veel gevallen is de ondersteuning van de ICT afdeling of de leverancier van de router(s)

noodzakelijk om te controleren of de noodzakelijke poorten daadwerkelijk zijn vrijgegeven.

Onderhoud:

Ook voor bestaande VPN verbindingen geldt dat onderhoud (lees het bijhouden van de

gegevens) van groot belang zijn.

WAN-IP adressen worden door providers af en toe veranderd. Gebruikersnamen en

passwords worden door ICT beheerders af en toe aangepast.
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2 Hoofdstuk 2

2.1 Directe toegang lokaal

2.1.1 Algemeen

Wanneer lokaal verbinding moet worden gemaakt met een controller dient men eerst

duidelijkheid te krijgen over de opbouw van de installatie.

Binnen een project zijn een groot aantal mogelijkheden een installatie op te bouwen.

Welke opbouw van de installatie is gekozen is niet altijd op voorhand duidelijk.

Wanneer we uitgaan van meerdere regelkasten en dus ook meerdere controllers al dan niet

met een verbinding van buitenaf ontstaan al een groot aantal opties.

Voordat op een veilige manier verbinding kan worden gemaakt moet een bepaalde

werkvolgorde worden aangehouden.

Wat belangrijk is om in gedachten te houden is dat controllers ALTIJD een vast IP adres

hebben. 

BRControls apparatuur kan niet omgaan met flexibel IP adres dat door een router wordt

uitgedeeld.

Reden hiervoor is dat het verkeer tussen de verschillende controllers ook op basis van IP-

adressen werkt. 

Deze adresssen worden in de configuratie opgenomen en alleen bij  het opstarten gelezen.

2.1.2 Installatie zonder router

In onderstaand schema wordt de eenvoudigste topologie weergegeven.

Beide regelkasten zijn verbonden middels een TCP/IP verbinding. In het schema is geen

router aanwezig dit betekent:

Er kan geen sprake zijn van DHCP, dat wil zeggen dat er geen voorziening binnen het

netwerk aanwezig is die het automatisch uitdelen van IP-adressen regelt.

Alle deelnemers aan dit netwerk moeten een vast IP adres hebben. 

De beide controllers hebben altijd een vast IP-adres. 

Wanneer de laptop wordt aangesloten zal deze ook moeten worden voorzien van een vast

IP adres.

Om met elkaar te kunnen communiceren moeten IP adressen verschillend zijn maar wel in

dezelfde reeks liggen.

Het Ip adres van een controller kan m.b.v. de bediening aan de voorzijde worden

uitgelezen.

Eerst inloggen m.b.v. code 6640 om daarna naar het item [systeem] te gaan en daar in te

loggen m.b.v. code 0466

Het IP-adres wordt nu weergegeven.

Dit nummer moet in dezelfde reeks worden gekozen als de waar de beide controllers zitten.

Voorbeeld :

BR-CC-45 (RK1) IP 192.168.100.5 (uitgelezen)

BR-CC-45 (RK2) IP 192.168.100.6 (uitgelezen)

Laptop IP 192.168.100.20 (ingesteld)
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2.1.3 Installatie met router router

Wanneer er een verbinding van buitenaf is mag je er van uitgaan dat er in het netwerk van

de controller(s) ook een router aanwezig is.

Deze router kan in één van de regelkasten zijn geplaatst maar kan ook elders zijn

gemonteerd.

Daarnaast kan het netwerk van de controller(s) ook zijn gekoppeld aan het netwerk van de

gebruiker van het gebouw.

Ook in dit geval zal de router welk aanwezig zijn maar vanuit de regelinstallatie niet direct

zichtbaar zijn.

In bovenstaand schema is een router aanwezig. Deze router heeft een voorziening die

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) heet. 

Met deze functie zorgt de router voor het 'uitdelen' van IP adressen aan de aangesloten

netwerk deelnemers.

Voordat een router begint met uitdelen zal de router eerst kijken welke IP adressen er al

aanwezig zijn. Hieronder vallen ook de beide BRControls controllers

Binnen de instelling in de router is aangegeven welke adressen t.b.v. de DHCP beschikbaar

zijn.

Wordt nu een laptop aangesloten volgens een van de 3 mogelijkheden zal de router een IP
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adres uitdelen binnen de reeks.

Op de laptop moet dan de functie 'Automatisch een IP adres verkrijgen' staan ingeschakeld.
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Samenvattend:

Wanneer je echt niet weet of er een router (en dus DHCP) binnen het netwerk aanwezig is

plug dan de bekabeling t.b.v. een laptop in terwijl de netwerkkaart van de laptop op

'automatisch IP verkrijgen' staat.

Na het inpluggen even wachten omdat het een minuut of twee kan duren voor een PC een IP

krijgt aangereikt.

Bij  de netwerkverbindingen binnen Windows kan gecontroleerd worden of er al dan niet een

verbinding tot staat is gebracht.
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2.2 Directe toegang via internet

2.2.1 Algemeen

Om van afstand verbinding te maken met een installatie waar BR Controls apparatuur is

toegepast kan gebruik worden gemaakt van een directe verbinding.

Deze oplossing is voor veel gebruikers de makkelijkste maar zeker niet de veiligste.

Nadeel is namelijk dat de controller quasi direct aan Internet wordt gekoppeld en als

zodanig ook zichtbaar is voor iedereen, ook voor mensen die misschien minder goede

bedoelingen hebben.

De controller is weliswaar voorzien van een controle op gebruikersnaam en wachtwoord

maar er zijn gevallen bekend dat een serieuze poging werd gedaan toegang controller te

krijgen.

Meerdere malen per seconde werd een verbinding getracht te maken met een willekeurige

gebruikersnaam en wachtwoord.

De combinatie werd natuurlijk afgekeurd maar de controller was bijna niet meer

benaderbaar doordat deze zeer druk was met het afkeuren van foutieve log-ins.

Verder heeft deze oplossing het nadeel dat deze alleen goed toepasbaar is voor projecten

waar maar één BR-CC-23/45 aanwezig is.

Onderstaande poorten kunnen slechts éénmalig worden doorgestuurd naar een LAN-IP

adres.

Om toch meerdere controllers achter één WAN verbinding aan te sluiten is alleen mogelijk

na ruggespraak met de afdeling support van BR Controls Nederland BV +31 (0) 38 460 42

40

2.2.2 Instellingen ADSL of Cable router

Om een rechtstreekse verbinding in te stellen moet in de ADSL of Cable-router die door de

Internet op locatie een aantal poorten aan de WAN-zijde worden geforward naar de LAN

zijde, dus het IP-adres van de BR-CC-23/45 controller.

Het gaat hierbij om de volgende poorten:

Portnummer Type Omschrijving

80 TCP Standaard HTML

21 FTP FTP verkeer (up- en download gegevens)

25 SMTP Uitgaand e-mailverkeer

9000 UDP Dataverkeer t.b.v. GBS/BR Config/BRSelect

9001 TCP Dataverkeer t.b.v. GBS/BR Config/BRSelect

9051 * TCP Dataverkeer t.b.v. centrale storingshandler

* Alleen van toepassing indien gebruik gemaakt wordt van een BR Scheduler-applicatie

Nadat deze port-forwarding is aangebracht en de BR-CC-23/45 is voorzien van een

Gateway-adres (die in de regel gelijk is aan het LAN IP adres van de router)

kan middels de Internet Browser (Internet-Explorer of Firefox) verbinding worden gemaakt.



13

© 2012 BR Controls Nederland BV

Hoofdstuk 2

Inloggen WEB regelaar

2.3 Inloggen WEB regelaar

2.3.1 Verbinding met de WebService

Dit verbinden maakt gebruik van poort 80 en is nog zgn. 'platte HTML'

Er wordt dan een startscherm van de regelaar getoond.

Wanneer vervolgens de button [Inloggen WEB Regelaar] wordt geklikt verschijnt de vraag

om gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze worden door de SystemIntegrator tijdens de inbedrijfstelling aangemaakt.
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Nadat het correcte naam en wachtwoord is ingevuld en bevestigd met [OK] krijgt men

daadwerkelijk toegang tot de Webomgeving.

Voordat daadwerkelijk door de grafische plaatjes kan worden genavigeerd moeten op de

achtergrond een groot aantal zaken worden geregeld.

Terwijl dit gebeurd toont de controller het volgende scherm.

Hoe lang dit scherm in beeld blijft is afhankelijk van een aantal zaken waaronder de snelheid

van de verbinding.

Wat wordt verstaan onder initialiseren?

- Er wordt gecontroleerd of de juiste bibliotheek op de pc van de gebruiker aanwezig zijn.

Indien dit niet het geval is worden deze alsnog vanuit de controller naar de PC verzonden.

- De JAVA console wordt gestart.

- Er wordt overgeschakeld van de standaard HTML-poort 80 naar de specifieke poort 9000

(UDP) of 9001 (TCP).

Aan het einde van dit proces wordt in het donkerblauw vlak linksonder aangegeven dat de

communicatie met de controller aanwezig is.

Eventueel wordt daar ook een melding weergegeven dat er data uit de regelaar wordt

opgehaald.

Nadat dit proces is afgerond wordt onderstaand scherm getoond
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3.1 Toegang via draadloos Internet

3.1.1 Abonnement KPN Telecom

Enter topic text here.

3.1.2 Instellingen Router t.b.v. VPN verbinding

Introductie
Dit document beschrijft de benodigde handelingen voor het instellen van een Mobiele
Internet
Router 850 van KPN Telecom (MIR850) op een BRControls regelsysteem.
Voordat u de router in kunt stellen dient u in het bezit te zijn van een SIMkaart met een
actief dataonly-
abonnement van KPN. Tevens dient u ervoor te zorgen dat de SIM-kaart een vast IP
adres heeft.
Dit is een extra voorziening die bij het afsluiten van het data-only-abonnement dient
te worden
afgesloten.
In dit document is er vanuit gegaan dat u voldoende basiskennis van Windows en onze
BRControls
regelapparatuur bezit om IP instellingen te muteren.

Benodigdheden
Mobiele Internet Router van KPN (MIR850)

Snelstart Handleiding van de MIR850 (wordt meegeleverd in de verpakking)

Actieve SIM-kaart met vast IP adres en data-only-abonnement

Laptop of PC met een actieve netwerkkaart

CAT5 of CAT 6 netwerkkabel

Uitgangspunten
In de voorbeeldschermen is uitgegaan van de volgende standaard instellingen in de
BRControls
regelapparatuur. Indien u deze gegevens aan wilt passen is dat uiteraard mogelijk.

IP adres regelaar : 192.168.100.5

Gateway adres : 192.168.100.1

IP adres SIMkaart : 194.122.177.36 (dit is natuurlijk voor iedere SIMkaart afwijkend)

Het standaard LAN-IP adres van de MIR850 is ‘it de doos’192.168.1.1.
In het vervolg van dit document wordt beschreven hoe dit adres is aan te passen om de
communicatie met de BRControls regelapparatuur mogelijk te maken.

Inloggen op de MIR850
Zoals beschreven wordt de MIR850 standaard uitgeleverd met het LAN IP adres
192.168.1.1.
U dient ervoor te zorgen dat uw PC of laptop zich in dezelfde range bevindt als de
MIR850,
bijvoorbeeld: IP adres 192.168.1.100 en subnetmasker 255.255.255.0
Verbind de PC middels een CAT5 netwerkkabel met één van de vier LAN-poorten van
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de MIR850, het
maakt niet uit welke u hiervoor kiest.
Plaats de SIMkaart in de MIR850 en sluit de voeding aan. De MIR850 zal nu opstarten.

Open op uw PC een internetbrowser, typ het adres van de MIR850, 192.168.1.1, in uw
adresbalk en
druk op <Enter>.
Kies in het scherm dat verschijnt voor <Beheerder> en voer adm in in als wachtwoord.
Klik
daarna op de button <Aanmelden>

In de menubalk die links verschijnt kiest u voor de menuoptie <Adv. instellingen>
waarna het
onderstaande scherm verschijnt.
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Klik op het icoon <SIM instellingen>.

Klik op het icoon <PIN-codebeheer>
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Voer pincode van uw SIMkaart in (standaard is 0000, maar dit kan uiteraard aangepast
zijn) en klik op
de button <Toepassen>.

Bovenstaand scherm zal verschijnen en na drie seconden zal de button <Doorgaan>
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actief
worden.
Klik op <Doorgaan> en u bent weer terug in het scherm van Klik in dit scherm op
<Terug> in het scherm dat hierna verschijnt op het icoon van
<Automatische Validatie>.
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3.1.3 Instellingen router t.b.v. directe toegang



29

© 2012 BR Controls Nederland BV

Hoofdstuk 3

Toegang via draadloos Internet



Verbinden met een controller

Versie: 1.0.0

30



31

© 2012 BR Controls Nederland BV

Hoofdstuk 3

Toegang via draadloos Internet



Verbinden met een controller

Versie: 1.0.0

32



33

© 2012 BR Controls Nederland BV

Hoofdstuk 3

Toegang via draadloos Internet



Verbinden met een controller

Versie: 1.0.0

34



35

© 2012 BR Controls Nederland BV

Hoofdstuk 3

Toegang via draadloos Internet



Verbinden met een controller

Versie: 1.0.0

36



37

© 2012 BR Controls Nederland BV

Hoofdstuk 3

Toegang via draadloos Internet



Hoofdstuk

Hoofdstuk 4

Verbinden met een

controller

IV



39

© 2012 BR Controls Nederland BV

Hoofdstuk 4

Toegang via VPN (Windows)

4 Hoofdstuk 4

4.1 Toegang via VPN (Windows)

4.1.1 Defenitie VPN

Wat is een VPN-netwerk (Virtual Private Network)

Een VPN-netwerk is een manier om verbinding te maken met een particulier netwerk en een

controller bij  een klant via een openbaar netwerk (zoals internet).

Bij  een VPN-netwerk profiteert u van de voordelen van een inbelverbinding met een

inbelserver en van het gemak en de flexibiliteit van een internetverbinding. 

Met een internetverbinding kunt u verbinding maken met bronnen in de hele wereld.

Als u op uw computer en op uw kantoor een snelle internetverbinding hebt, zoals kabel of

DSL (Digital Subscriber Line), kunt u veel sneller met de installatie bij  uw klant communiceren

dan via een inbelverbinding met een analoge modem.

Een VPN-verbinding tussen u en uw klant bestaat uit een VPN-server, de VPN-verbinding

zelf en de VPN-client. Deze VPN-client is doorgaans de router bij  uw klant, de VPN-

verbinding vraagt om een internetverbinding en de VPN-server is onderdeel van Windows.

VPN wordt al vanaf Windows 95 door het Windows-besturingssysteem ondersteund.

Sindsdien is VPN wel geëvolueerd en sinds Windows Vista Service Pack 1 en Windows

Server 2008 zijn drie soorten VPN-verbindingen mogelijk: 

PPTP 

L2TP/IPSec 

SSTP

PPTP of Point to Point Tunneling Protocol is de oudste en simpelste vorm van VPN, maar

ook de minst veilige, omdat er pas sprake is van encryptie, nadat de authenticiteit van de

gebruiker is vastgesteld. L2TP/IPSec (Layer Two Tunneling Protocol) is veiliger omdat éérst

een veilige IPSec sessie wordt opgezet; pas daarna worden wachtwoord en loginnaam van

de gebruiker over de lijn gecommuniceerd. Hackers kunnen die daardoor nooit achterhalen.

Bovendien voorziet IPSec in machine-herkenning, zodat onbekende pc's nooit gebruik

kunnen maken van de L2TP/IPSec VPN gateway. 

Het grootste voordeel van L2TP/IPSec, de betere veiligheid, door machine-herkenning is in

de toepassingen zoals wij  die gebruiken meteen ook het grootste nadeel.

Service laptops en PC's zijn vaak wisselende PC's waardoor deze door de IPSec niet worden

herkend en verbinden dan ook niet mogelijk is.

De derde vorm van VPN is nieuw vanaf Windows Vista SP1 en Windows Server 2008: Secure

Socket Tunneling Protocol of SSTP, ook bekend als PPP over SSL. 

De authenticatie en encryptie van deze vorm van VPN staan op een nog veiliger niveau dan

IPSec, terwijl SSTP slimmer omgaat met o.a. firewalls en NAT devices dan PPTP en L2TP/

IPSec. 



Verbinden met een controller

Versie: 1.0.0

40

4.1.2 Windows XP

Start :

In deze paragraaf wordt stap voor stap uitgelegd hoe een VPN verbinding tot stand 

gebracht kan worden in Windows XP. 

Op een aantal kleine verschillen na, is de procedure voor Windows 2000 hetzelfde.

Voordat de verbinding geconfigureerd kan worden, moeten de volgende gegevens bekend

zijn:

(IP-)adres van de VPN server (WAN-IP)

Gebruikersnaam(gebruiker)/Wachtwoord(wachtwoord) voor VPN server 

Deze gegevens worden normaal gesproken gegeven na installatie door de IT-afdeling of

door de system-integrator van BR ControlsNederland

Stap 1 - Netwerklocaties :

Klik als eerste op het ‘Mijn netwerklocaties’-icoontje op het bureaublad.

Als dit icoontje ontbreekt op het bureaublad ga dan als volgt te werk.

Rechtermuisknop op bureaublad -> Eigenschappen -> tabblad Bureaublad -> button

Bureaublad aanpassen… -> vinkje aanzetten voor Mijn netwerklocaties

Stap 2 - Netwerkverbindingen :

Klik op de optie ‘Netwerkverbindingen weergeven’ (in de Netwerktaken balk aan de

linkerkant).
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Als de Netwerktaken niet zichtbaar zijn ga dan als volgt te werk:

Kies menu Extra -> Mapopties -> Keuzerondje voor Algemene taken in mappen weergeven

Stap 3 - Nieuwe verbinding maken :

Klik op de optie ‘Een nieuwe verbinding maken’.

Hiermee wordt de wizard Nieuwe verbinding gestart.

Stap 4 - Wizard nieuwe verbinding :
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Klik op de knop ‘Volgende’.
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Stap 5 - Type netwerkverbinding :

Kies bij  de volgende stap ‘Verbinding met het netwerk op mijn werk maken’.

Klik op de knop ‘Volgende’.
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Stap 6 - Netwerkverbinding :

Kies bij  de volgende stap ‘VPN-verbinding’.

Klik op de knop ‘Volgende’
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Stap 7 - Naam van de verbinding

Type een naam voor de verbinding.

Bij  ‘Naam van doel’ geef je deze VPN verbinding een naam. 

Dit is tevens de naam die later terugkeert bij  het beheer van de verschillende VPN

verbindingen. 

Denk hier dus aan bij  het invoeren van de naam. 

Binnen BRControls wordt een systeem gebruikt waarbij eerst de plaatsnaam en daarna de

projectnaam wordt gebruikt.

Klik op de knop ‘Volgende’.

Stap 8 - IP-Adres VPN server :

Type het (IP-)adres van de VPN server.

(WAN-IP)
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Bij het Internetadres moet het WAN IP adres van de klant worden ingevoerd. 

Dit IP adres wordt normaal door de systeempartner of systemintegrator opgegeven.

Na het invullen van deze gegevens kan op ‘Volgende’ worden geklikt.

Het hieronder aangegeven scherm zal worden getoond.

Stap 9 - Beschikbaarheid verbinding :

Kies of deze verbinding voor iedereen beschikbaar is, of alleen voor de huidige gebruiker.



47

© 2012 BR Controls Nederland BV

Hoofdstuk 4

Toegang via VPN (Windows)

Of je de VPN verbinding ook beschikbaar maakt voor andere personen is een keuze.

Wanneer meerdere personen gebruik maken van de PC waarop deze verbinding wordt

aangemaakt is het verstanding de mogelijkheid 'Alle gebrukers' aan te vinken.

Stap 10 - Snelkoppeling

Als laatste stap kan gekozen worden om een snelkoppeling op het bureaublad toe te

voegen.
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Klik op de knop ‘Voltooien’.

Deze verbinding kan nu gestart worden via de snelkoppeling (als daar voor gekozen was) of

via het icoontje bij  Netwerkverbindingen.
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Na het starten van de verbinding zal om een gebruikersnaam(gebruiker) en wachtwoord

(wachtwoord) gevraagd worden.

Deze gegevens kunnen opgeslagen worden (voor de volgende keer) via het vinkje voor

‘Deze gebruikersnaam en dit wachtwoord opslaan voor’. 

Ook hier kan de keuze gemaakt worden om dit alleen voor de huidige gebruiker of voor

iedereen te doen.

Klik op de knop ‘Verbinden’.

Als de verbinding tot stand is gebracht, is dit zichtbaar door een extra icoontje in de

taakbalk (naast de klok). Zolang de verbinding actief is, is dit icoontje zichtbaar.
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Om de verbinding te verbreken kan geklikt worden op dit icoontje. Hiermee wordt de status

van de VPN verbinding getoond.

Tip:

Als de verbinding tot stand is gebracht, kunnen via het lokale IP-adres (normaal gesproken

192.168.100.5) de webpagina’s in de regelaar bekeken worden. 

Start hiervoor de webbrowser (Internet Explorer/Mozilla Firefox) en typ dit adres in de

adresbalk bovenin.

4.1.3 Windows Vista

Start :

In dit document wordt uitgelegd hoe een VPN verbinding moet worden aangemaakt onder

Windows Vista.

De uitleg geldt zowel voor de Home als de Business uitvoering. 

Wel is belangrijk dat voor geprobeerd wordt een VPN verbinding aan te maken wordt

gecontroleerd of de gebruiker binnen Windows hiervoor de juiste rechten heeft.
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Stap 1 - Het netwerkcentrum :

Rechtsonder in de taakbalk bevindt zich het netwerksymbooltje. 

Wanneer hierop wordt dubbelgeklikt komt rechtsonder in beeld een pop-up window als

hieronder.

Het netwerkcentrum kan ook via het configuratiescherm worden geopend.

Stap 2 - Nieuwe verbinding aanmaken :

Binnen het netwerkcentrum verschijnt onderstaand scherm. 

In het linker gedeelte de mogelijkheid ‘Verbinding of netwerk instellen’ gekozen
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Stap 3 - Selectie verbindingsmethode :

Er verschijnt daarna het volgende scherm waarbij de eerste mogelijkheid automatisch is

geselecteerd.
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Het is de bedoeling een VPN verbinding in te stellen dus we kiezen de onderste optie. en

klikken vervolgens op 'Volgende'

Stap 4 - Bestaande of nieuwe verbinding :

Nu verschijnt het volgende scherm waarin de keuze kan worden gemaakt een bestaande

verbinding te gebruiken of een nieuwe aan te maken.

Standaard zal Windows het selectievakje ‘Nee, ik wil een nieuwe verbinding maken’

geselecteerd hebben staan.

Klik nu weer op ‘Volgende’
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Stap 5 - Welke verbinding met Internet willen we

gebruiken :

Voordat we een VPN verbinding kunnen maken zullen we eerst een manier moeten kiezen

om 'naar buiten' te komen.

Aangezien VPN een Internet verbinding is kiezen we de eerste mogelijkheid en klikken

daarna op 'Volgende'
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Stap 6 - Internetadres invullen :

Nadat hierop is geklikt komt het hieronder weergegeven invulscherm naar voren 
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Bij het Internetadres moet het WAN IP adres van de klant worden ingevoerd. 

Dit IP adres wordt normaal door de systeempartner of systemintegrator opgegeven.

De bovenste vink-box moet leeg blijven.

De middelste vink-box is een keuze. Wanneer meerdere personen gebruik maken van de PC

waarop deze verbinding wordt aangemaakt is het verstanding deze mogelijkheid aan te

vinken.

De onderste vink-box kan open worden gelaten

Bij ‘Naam van doel’ geef je deze VPN verbinding een naam. 

Dit is tevens de naam die later terugkeert bij  het beheer van de verschillende VPN

verbindingen. 

Denk hier dus aan bij  het invoeren van de naam. 

Binnen BRControls wordt een systeem gebruikt waarbij eerst de plaatsnaam en daarna de

projectnaam wordt gebruikt.

Na het invullen van deze gegevens kan op ‘Volgende’ worden geklikt.

Het hieronder aangegeven scherm zal worden getoond.

Stap 7 - Gebruikersnaam en wachtwoord
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Bij het Internetadres moet het WAN IP adres van de klant worden ingevoerd. 

Dit IP adres wordt normaal door de systeempartner of systemintegrator opgegeven.

De bovenste vink-box moet leeg blijven.

De middelste vink-box is een keuze. Wanneer meerdere personen gebruik maken van de PC

waarop deze verbinding wordt aangemaakt is het verstanding deze mogelijkheid aan te

vinken.

De onderste vink-box kan open worden gelaten
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Na het invullen vangebruikersnaam en wachtwoord kan dit wachtwoord worden opgeslagen

zodat dit bij  een volgende keer niet opnieuw hoeft te worden ingevuld. 

Hiertoe als in onderstaand scherm het vinkje ‘Wachtwoord onthouden’ aanzetten.
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Wordt nu geklikt op ‘Verbinding maken’ zal de daadwerkelijke verbinding worden

aangemaakt.

Stap 8 - Verbindingsopbouw :

Het opbouwen van de verbinding gaat in drie stappen :

Als eerste wordt de verbinding naar het IP adres (dus de WAN-zijde van de Router)

gemaakt.

Vervolgens wordt de gebruikersnaam het wachtwoord gecontroleerd.

1. De verbinding naar het WAN IP-adres van de klant

2. Controle gebruikersnaam en wachtwoord
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3. Registratie van uw PC in het netwerk van de klant

Stap 9 - Afronden ven controle verbinding

Wanneer er geen foutmelding wordt weergeven zal de verbinding nu ook daadwerkelijk zijn

gemaakt. 

Dit kan worden gecontroleerd door te kijken in het netwerkcentrum.

Hier zal de nieuwe VPN verbinding worden veergegeven.

Op dit punt kan dan ook de verbinding worden verbroken.
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Nadat de verbinding is gemaakt en een tijdje actief is komt er vanuit Windows het volgende

scherm omhoog.

Declareer de gemaakte VPN verbinding als 'WERK'.

Deze instelling geeft de meeste rechten tot het gebruik van de VPN-verbinding.
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4.1.4 Windows 7

Start :

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe een VPN verbinding moet worden aangemaakt

onder Windows7

De uitleg geldt zowel voor de Home als de Business uitvoering. 

Wel is belangrijk dat voor geprobeerd wordt een VPN verbinding aan te maken wordt

gecontroleerd of de gebruiker binnen Windows hiervoor de juiste rechten heeft.

Om een nieuwe VPN verbinding aan te kunnen maken moeten de volgende stappen worden

doorlopen.

Stap 1 - Netwerkcentrum :

Ga via het configuratiescherm naar 'Netwerk en internet' en dan direct door naar

'Netwerkcentrum'

U krijgt dan onderstaand scherm in beeld.
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Kies 'Een nieuwe verbinding of een nieuw netwerk instellen'

Stap 2 - Verbinding of netwerk instellen :

We willen een nieuwe VPN verbinding aanmaken dus we kiezen de 4e optie 'Verbinding met

een bedrijfsnetwerk maken'

Vervolgens klikken we op 'Volgende'.
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Stap 3 - Verbinding maken :

We komen nu in een instelscherm waar we de keuze moeten maken tussen een bestaande

verbinding of een nieuwe.

Vanzelfsprekend kiezen we de eerste optie 'Nee, ik wil een nieuwe verbinding maken',

daarna klikken we op 'Volgende'.
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Stap 4 - Welke verbinding met Internet willen we

gebruiken :

Voordat we een VPN verbinding kunnen maken zullen we eerst een manier moeten kiezen

om 'naar buiten' te komen.

Aangezien VPN een Internet verbinding is kiezen we de eerste mogelijkheid en klikken

daarna op 'Volgende'
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Stap 5 - Internet adres opgeven :
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Bij het Internetadres moet het WAN IP adres van de klant worden ingevoerd. 

Dit IP adres wordt normaal door de systeempartner of systemintegrator opgegeven.

De bovenste vink-box moet leeg blijven.

De middelste vink-box is een keuze. Wanneer meerdere personen gebruik maken van de PC

waarop deze verbinding wordt aangemaakt is het verstanding deze mogelijkheid aan te

vinken.

De onderste vink-box kan open worden gelaten

Stap 6 - Naam van het doel :

Bij ‘Naam van doel’ geef je deze VPN verbinding een naam. 

Dit is tevens de naam die later terugkeert bij  het beheer van de verschillende VPN

verbindingen. 

Denk hier dus aan bij  het invoeren van de naam. 

Binnen BRControls wordt een systeem gebruikt waarbij eerst de plaatsnaam en daarna de

projectnaam wordt gebruikt.

Na het invullen van deze gegevens kan op ‘Volgende’ worden geklikt.

Stap 7 - Gebruikersnaam en wachtwoord :
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Net als het IP-Adres waar de VPN verbinding naar toe wordt gemaakt zijn de gegevens

voor gebruikersnaam en wachtwoord door de system-integrator ter beschikking gesteld.

Deze gegevens moeten namelijk corresponderen met de gegevens die in de VPN router

aan de klant-zijde zijn gebruikt.

Het inschakelen van de beide vink-boxen ligt voor de hand. M.b.v. de eerste kan worden

gecontroleerd of het wachtwoord correct in ingevoerd.

De tweede vink-box zorgt ervoor dat het intypen van het wachtwoord een éénmalige actie

is.

Klik vervolgens op 'Verbinding maken'

Stap 8 - Verbindings opbouw :
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In bovenstaand scherm is te zien dat de verbinding wordt opgebouwd.

Ook is al voorspelbaar dat er een fout zal gaan optreden.

Standaard maakten eerdere Windows-versie's gebruik van een PPTP - VPN systeem.

Dit is onder Windows7 niet meer het geval, hierbij is de standaard instelling L2TP/IPsec

geworden. Dit wordt door veel routers op de projecten niet ondersteund of is daar niet als

zodanig aangemaakt.

Hieronder een foutmelding zoals deze aan de hand van het bovenstaande zal optreden.
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Stap 9 - De eigenschappen van de verbinding

aanpassen :

Ga terug naar het netwerkcentrum en zoek de zojuist aangemaakte netwerkverbinding.

Klik hier vervolgens met de rechter muisknop op.
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Onderstaande Pop-up zal nu naar voren komen

Bij het type VPN moet dan gekozen worden voor PPTN (Point to Point Tunneling Protocol)

Bij  Gegevensversleuteling kan de standaard blijven staan maar er kan ook voor worden

gekozen deze uit te schakelen.
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4.2 Toegang via niet Windows VPN

4.2.1 Middels aanvullende hardware

Naast de hiervoor omschreven standaard methoden voor het maken van VPN verbindingen

binnen Windows zijn er tal van oplossingen.

Een gedeelte hiervan maakt gebruik van aanvullende hardware binnen een netwerk.

De hiervoor toepasbare apparatuur zoals VPN Gateways zijn er in grote verscheidenheid.

Voorbeelden hiervan zijn :

- SonicWall

- Cisco

- Netgear

- Vigor

- Tomson Speedtouch

- enz

Een hardwarematige VPN is een virtueel netwerk gebaseerd op een enkel, stand-alone stuk

hardware.

Deze gateway's zijn voorzien van een processor, verzorgen de toegang en de versleuteling

buiten het besturingssysteem om. Tevens zijn deze systemen voorzien van een

hardwarematige Firewall.

Deze apparaten bieden een nog uitgebreidere veiligheid.

Nadelen van deze oplossing is in veel gevallen de forse kosten die aan de aanschaf, de

implementatie en het onderhoud van deze systemen hangen.

Tevens maakt de toepassing van aanvullende hardware het flexibel verbinding maken vanaf

een willekeurige locatie onmogelijk, iets waar vanuit het oogpunt van service toch vaak

behoeft aan is.

Indien een hardwarematige VPN toepassing gewenst is bij  de verbindingen met remote

systemen van BRControls raden wij u aan contact op te nemen met de system-integrator of

de helpdesk van BR Controls Nederland voor nadere informatie.

Zij  kunnen u dan een project specifiek antwoord geven over de mogelijkheden en de eisen.

Aandachtspunt hierbij is dat in veel gevallen de hardwamatige VPN oplossingen geen

ondersteuning bieden bij  en standaard PPTP variant en alleen de IPSec ondersteunen.

4.2.2 Middels aanvullende software

Naast de hiervoor omschreven standaard methoden voor het maken van VPN verbindingen

binnen Windows zijn er tal van oplossingen.

Een gedeelte hiervan maakt gebruik van aanvullende hardware die weer vraagt om een

software-tool op de PC van waar de verbinding moet worden gemaakt

De hiervoor toepasbare apparatuur zoals VPN Gateways zijn er in grote verscheidenheid.

Voorbeelden hiervan zijn :

- Watchguard Mobile VPN

- Cisco Connection Manager
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In veel gevallen moet door de ICT afdeling van de klant waarmee de VPN verbinding moet

worden opgebouwd een bestand worden aangemaakt wat dan door u zal moeten worden

ingelezen in de VPN tool.

In deze file zit dan de noodzakelijke informatie zoals WAN IP, gebruikersnaam, wachtwoord

enz. versleuteld.

Voor nadere toelichting op dit punt raden wij u aan contact op te nemen met de leverancier

van de bewuste hard- en/of software.
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Eindnoot

Deze documentatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Indien u toch

fouten ontdekt of opmerkingen/toevoegingen heeft aan dit document, neem contact op met

documentatie@brcontrols.com

© BRControls Nederland B.V.
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