Gasten Wi-Fi

Gasten Wi-Fi netwerk
In bepaalde situaties kan het voorkomen dat u een extra draadloos netwerk wilt
aanbieden aan uw gasten. Dit gasten netwerk moet gescheiden zijn van het reeds
bestaande bedrijfs/data netwerk. Uw gasten mogen toegang hebben tot het internet en
niet tot uw bedrijfs/data netwerk.
In deze handleiding zullen wij uitleggen hoe u op basis van Tag Based VLAN zowel een
Bedrijfs Wi-Fi als een Gasten Wi-Fi kunt aanbieden op de VigorAP serie. De VigorAP serie
is in deze situatie maar middels 1 Ethernet kabel aangesloten op de LAN 5 poort van de
DrayTek.
Deze handleiding kan voor de gehele DrayTek Access Point serie gebruikt worden.
Belangrijk : De router waar u de DrayTek AP op aansluit moet Tag Based VLAN
ondersteunen. (802.1q vlan)
Bedrijfsnetwerk : 192.168.1.1/255.255.255.0
Gastennetwerk : 10.0.0.1/255.255.255.0
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LAN >> VLAN
U gaat in het hoofdmenu van de DrayTek naar LAN >> VLAN.

In dit VLAN menu kunt u de LAN poorten en SSID netwerken op de DrayTek van elkaar
scheiden. Dit kan door de beschikbare poorten (P1 t/m P5 & SSID1 t/m SSID4) in te delen
in de aanwezige VLAN groepen (VLAN0 t/m VLAN7).
In onderstaand voorbeeld zorgen we ervoor dat :
- Alle LAN poorten (1 t/m 5) worden toegewezen aan VLAN0 en LAN1. (untagged)
- LAN poort 5 wordt ook toegewezen aan VLAN1 en LAN2. (tagged 10)

Na deze aanpassingen klikt u op OK om de instellingen op te slaan. De DrayTek zal een
herstart uitvoeren, na enkele seconden kunt u de DrayTek weer benaderen.
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LAN >> General Setup
Nadat de DrayTek herstart is, gaat u in het hoofdmenu naar LAN >> General Setup. U
kunt hier de beschikbare LAN interfaces configureren die u hebt toegewezen bij LAN >>
VLAN.

Klik op de Details Page van LAN2 om deze te configureren.
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Hier kunt u de IP/DHCP instellingen aanpassen voor uw gasten netwerk. We richten deze
als volgt in :

Klik op OK om deze instellingen op te slaan, de DrayTek zal wederom een herstart
uitvoeren.
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Configuratie VigorAP serie
De DrayTek VigorAP zal op basis van DHCP een IP-adres ontvangen van het netwerk
waarop deze zal worden aangesloten. Wanneer dit een DrayTek modem/router is kunt u
bij External Devices terug zien op welk IP-adres de VigorAP bereikbaar is. Indien er geen
DHCP server actief is zal de VigorAP bereikbaar zijn op 192.168.1.2.

We benaderen de VigorAP op het IP-adres welke deze heeft ontvangen. In het
hoofdmenu van de VigorAP gaat u naar ‘LAN >> General Setup’.

Zorg ervoor dat DHCP Server Configuratie op Disable staat zodat de router
verantwoordelijk is voor het uitdelen van de IP adressen.
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Ga vervolgens in het hoofdmenu van de VigorAP naar ‘Wireless LAN >> General Setup
(2.4Ghz)’.

Hier creëren we 2 SSID netwerken waarbij het 2e SSID netwerk VLAN ID 10 mee krijgt.
Hierdoor zullen clients welke verbinding maken met Wi-Fi Gasten van de VigorAP een IPadres ontvangen in de 10.0.0.1 reeks.
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Eventueel kunt u ook Isolate Member aanvinken. Hierdoor kunnen de Wi-Fi clients die
verbonden zijn met het Gasten netwerk elkaar niet zien/benaderen.
Klik vervolgens op OK om de instellingen op te slaan.
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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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