Draytek als transparant modem instellen (bridge)

Koldingweg 19-1
9723 HL Groningen

v230120MT

Postbus 5236
9700 GE Groningen
T

(050) 820 00 00

F (050) 820 00 08
E

aanvraag@callvoip.nl

W www.callvoip.nl

In deze handleiding lees en zie je hoe je een Draytek Bridged instelt met als basis een VDSL
verbinding.
Door de Draytek modem-router te bridgen zorg je dat het modem zo wordt ingesteld dat het
publieke IP-adres van de CallvoipDSL verbinding wordt doorgestuurd naar een router / firewall
die achter de Draytek staat. Deze wordt daardoor direct met internet verbonden.
Het bridgen van een Draytek modem-router is handig als er bv achtetr de draytek een andere
Router / Firewall of VPN server gebruikt wordt waardoor de router van de draytek niet meer
nodig is.
Een Draytek die gebridged is (transparant) zal geen NAT toepassen en geen NAT gerelateerde
functies uitvoeren, zoals IP Filter, Firewall, VPN, Port Redirect, DMZ, Open Port en UPnP.
Op de volgende pagina’s vind je achtereenvolgens:
1.

hoe je een Draytek v130 modem-router bridged (transparant) instelt
> let op: na configuratie kun je hem niet meer benaderen omdat hij transparant is.
Wil je dat wel, reset hem dan en stel hem opnieuw in.

2.

hoe je een Draytek v2862 modem-router bridged (transparant) instelt
> let op: na configuratie kun je hem niet meer benaderen omdat hij transparant is.
Wil je dat wel, reset hem dan en stel hem opnieuw in.

3.

hoe je een Draytek router instelt die achter het bridged apparaat staat
> deze krijgt het publieke IP adres van de verbinding
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1) Draytek 130 bridged instellen:
Log in  ga naar Internet Access  General Setup  check dat display name / VLAN TAG LEEG zijn.

Ga vervolgens naar MPoA / Static or dynamic IP en vul deze als volgt in voor een CallvoipDSL verbinding:
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2)

Draytek v2862 bridged instellen:

Log in  ga naar WAN  General Setup  klik op WAN 1 = de DSL-poort:

Ga vervolgsn naar Internet Access  General Setup  check dat display name / VLAN TAG LEEG zijn.
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Ga vervolgens naar WAN  Internet Access  selecteer WAN 1 (= DSL) en klik op DETAILS PAGE:

Vul de pagina als volgt in voor CallvoipDSL en sla op:
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3)

Draytek v2862 instellen als router achter een Bridge

De router / firewall achter een bridge moet worden ingesteld:
- op PPPoE
- met de VLAN TAG 6 voor VDSL
- met de username password voor de VDSL (bij CallvoipDSL: callvoip callvoip)
In het voorbeeld: Draytek v2925 router aangesloten op een bridge op wan 2
WAN  General Setup  juiste WAN poort: vul de VLAN TAG in voor VDSL:

WAN  Internet Access  kies PPPoE en vul de username password in:
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Ten slotte: check bij Online Status of de verbinding (in dit voorbeeld WAN 2) groen is en het WAN IP
adres heeft gekregen:

Deze handleiding wordt je aangeboden door Callvoip.
Uitgekiende telefonie-oplossingen voor slimme ondernemers.
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