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Tegenwoordig hebben steeds meer mensen de behoefte hun huis op afstand te bedienen of 

te controleren door middel van IP camera’s en/of domotica systemen. Elke aanbieder van 

zo’n systeem heeft wel een leuke applicatie om het systeem te bedienen. Maar in de meeste 

gevallen loopt het fout wanneer men op afstand een bediening wil doen, dus wanneer je 

niet thuis bent. Dan heb je meestal geen toegang meer tot je netwerk en werken deze 

applicaties niet meer. 

 

Hieronder beschrijven we stap voor stap hoe we wel een (veilige) toegang kunnen krijgen tot 

ons thuisnetwerk. 

1 DynDNS  
Het eerste probleem dat zich stelt is dat het WAN adres van je router regelmatig een ander 

WAN IP adres krijgt toegewezen. Het WAN IP adres is het adres dat je router gekregen heeft 

van je internet service provider (ISP). Je huurt dus meestal een dynamisch IP adres bij je ISP 

dat op regelmatige tijdstippen verandert. 

Je kan het vergelijken met een brief opsturen met de post maar dat het adres van de 

bestemmeling elke dag verandert. Dit wordt moeilijk om hiernaar elke dag of week post te 

verzenden. 

 

Gelukkig is er een oplossing bedacht om toch gemakkelijk met deze dynamische IP adressen 

te werken: DYNDNS (dynamic domain name server). 

 

Wat is het principe achter een dynamische domeinnaam server? 

Je vraagt om te beginnen bij een gratis of betaaldienst op internet (bijvoorbeeld no-ip.com) 

een account aan, bijvoorbeeld met de username jantje. Je krijgt dan het adres 

http://jantje.no-ip.org toegewezen wat alleen nog maar moet worden gekoppeld aan je 

WAN IP adres. 

Om deze koppeling up to date te houden zijn er verschillende mogelijkheden. De meest voor 

de hand liggende oplossing is de DYNDNS client in je router (indien voorzien). Hier kan je je 

no-ip.com login gegevens kwijt zodat de router jouw account kan updaten met zijn nieuwe 

WAN IP adres. Gevolg: jantje is zeker dat op eender welk moment http://jantje.no-ip.org 

gelinkt is met zijn WAN IP adres.  

http://jantje.no-ip.org/
http://jantje.no-ip.org/
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1.1 Creëren van een gratis no-ip account:  

 Ga naar www.no-ip.com 

 

 
 

 Klik rechtsboven onder Password op “Create Account” 

 
 

 Vul alle gegevens in en klik onderaan op “I Accept, Create my Account” 

 

http://www.no-ip.com/
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 Controleer uw e-mail en volg de instructies in de ontvangen mail. 

 Activeer uw account en log in met uw gebruikersgegevens. 

 

Klik op “Add a Host 

 
 

 
 Kies een naam en domeinnaam voor uw Dynamic DNS vb. jantje.no-ip.org. U kan de 

gewenste naam gewoon intypen en de domeinnaam kiest u via de meerkeuze balk. Laat 

de andere mogelijkheden ongewijzigd. Het Wan IP-adres wordt automatisch ingevuld. 
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 Klik op “Create Host” 

 U heeft nu een Dynamic DNS service, deze moet nog ingesteld worden in de router of 

een update client (zien we verder in dit document). 

2 Opzetten van een veilige verbinding (VPN) 
Een VPN verbinding is een manier om vanop afstand toegang te bekomen tot een 

thuisnetwerk (LAN) waardoor een veilige communicatie met de TELETASK DoIP centrale in je 

woning mogelijk wordt. 

 

Voordelen VPN (Virtual Private Network) verbinding 

 Universeel  

 Veilige verbinding 

 

Om een VPN-verbinding tot stand te brengen hebt u dus uw WAN IP adres nodig. Indien u 

een statisch WAN IP adres heeft, hoeft u zich geen zorgen te maken over het steeds 

veranderen van dat adres. Indien u geen statisch IP adres heeft kan u gebruik maken van 

Dynamische DNS service. 

 

Het instellen van een VPN verbinding doen we als volgt: 

 Installeer een router met ingebouwde VPN PPTP server EN ingebouwde DYNDNS 

client (bv. Draytek vigor 2130(n)) 

 Configureer in je router een PPTP remote dial-in verbinding 

 Configureer de DYNDNS client in uw router 

 Zet een VPN-verbinding op, via uw PC of smartphone 

 Test de VPN verbinding 
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2.1 Telenet 

Met de lancering van Telenet Fibernet worden nu ook de Fibernet modem/routers geplaatst 

bij vele gezinnen thuis. Aangezien deze modem ook een router is houdt deze onze VPN 

verbinding tegen. Deze router ondersteunt geen VPN. 

 

Wij kunnen onze VPN router na de router van Telenet plaatsen, maar dan zijn er nog enkele 

instellingen nodig in de router van Telenet om de (VPN)communicatie tussen het internet en 

onze VPN router volledig vrij te geven: 

2.1.1 Instellingen Fibernet modem/router 

 Ga naar mijn.telenet.be/ 

 
 Inloggen met gebruikersgegevens 

 Klik op Mijn internet 

 

http://mijn.telenet.be/
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 Klik op Instellingen onder Draadloze instellingen 

 
 

 Uitschakelen van het Draadloos signaal onder de tab Algemeen => klik op Bewaar 

Zo zorgen we ervoor dat het netwerk wordt opgebouwd op de eigen VPN-router, alle 

draadloze toestellen zullen nu verbinding maken met het nieuwe netwerk. 

 
Het gebruik van Wi-FREE of de Telenet Homespot valt dan volledig weg voor jou. 

Indien je hiervan wenst gebruikt te blijven maken kan je uw draadloos signaal ook op 

onzichtbaar zetten bij het tabblad signaal, en laat je het draadloos signaal 

ingeschakeld.  

Belangrijk is dat al de apparaten in de woning verbinding maken (al dan niet 

draadloos) met uw VPN router. 
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2.1.2 Koppelen eigen router na Fibernet modem/router (Draytek Vigor2130) 

 Instellen van het DMZ adres:  Dit IP-adres kom je te weten door je VPN router met de 

WAN-aansluiting aan te sluiten op een Ethernetaansluiting van je Telenet modem. 

Zorg er eerst voor dat het subnet van de VPN router is aangepast naar een 

verschillend subnet als dit van je telenet modem/router bvb:192.168.1.1. Dit om 

eventuele conflicten te vermijden. 

 

Standaard: Telenet modem/router: 192.168.0.1 

         VPN router: 192.168.1.1 

 

Terug vinden IP-adres VPN router: Klik op Geavanceerd onder Draadloze instellingen 

Tablad Netwerk: hier vind je gegevens over: 

o Het LAN-subnet: het interne netwerkadres van de modem 

o Het WAN IP-adres: het externe netwerkadres van de modem (internetadres) 

o Connected clients: de toestellen die verbonden zijn met het netwerk. Je vindt 

er je VPN router,  noteer dit IP-adres 

 

 
 

 Openen VPN-poort PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) 

Klik op het tabblad Port forwarding 

Vul het lokaal IP-adres in van je VPN-router bv: 192.168.0.219 

o Openen van poort begin: 1723 – eind: 1723 Protocol TCP 

 
 

  

OK 
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Uittesten of de poort effectief open is met: 

http://www.ipscanner.nl/port_scan_mijn_ipadres.html 

 
We zien dat onze PPTP poort geopend is. 

 

 Klik op het tabblad Firewall => vul bij DMZ adres het IP-adres in van je eigen 

draadloze router. Het internetverkeer dat nu op je Telenet Wireless Modem 

binnenkomt, wordt nu naar je eigen VPN router doorgestuurd. 

 

 

http://www.ipscanner.nl/port_scan_mijn_ipadres.html
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2.2 VPN-router (Draytek Vigor 2130n) 

 

2.2.1 Aansluiten VPN-router 

De VPN-router wordt aangesloten met de WAN-poort op een LAN-poort van je Telenet 

modem.  

 
Sluit uw computer aan op een van de LAN-poorten om de router te configureren. 
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2.2.2 Configureren VPN-router 

 Ga naar je webbrowser en surf naar volgend adres: (standaard) 192.168.1.1 

 
 Inloggen met de gebruikersgegevens 

o Administrator niveau: gebruikersnaam = admin / wachtwoord = admin 

o Klik op login om verder te gaan 

 
Indien gewenst kan de gebruikersnaam en wachtwoord gewijzigd worden: System 

maintenance >> System password 

 

 U bevindt zich nu in de overzichtspagina van uw router 

Configuratie WAN-poort 

 Ga naar WAN >> Internet access 

 
o Zet Connection Type op DHCP indien dit nog niet het geval is. 

 

o Bevestig met OK 
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Configuratie Dynamic DNS 

Als u geen Business aansluiting hebt bij Telenet, kan u geen Statisch IP-adres bekomen bij 

hen. Een oplossing hiervoor is een Dynamic DNS service. Deze service zorgt ervoor dat u via 

een link zoals “ http://jantje.no-ip.org “ naar uw WAN IP-adres kan surfen. Dit WAN IP-adres 

wordt automatisch geüpdatet door uw router mits de correcte instellingen. Indien u nog 

geen Dynamic DNS adres heeft kan u een adres aan maken zoals dit beschreven is in 

paragraaf 1. 

  

 Ga naar Applications >> Dynamic DNS 

o Vul uw gegevens in van uw Dynamic DNS account 

 
 

Zorg ervoor dat IP source op My Internet Ip staat. 

 

Opzetten VPN 

 Ga naar VPN and Remote Access >>  PPTP Remote Dail-in 

 Klik op “Add a New User” 

 Aanmaken nieuw user account 

 
 Bevestig met OK 

Met deze router kan je veel meer dan VPN alleen, indien je hiervan wenst gebruik te 

zal je ook nog andere opties moeten aanduiden. 

http://jantje.no-ip.org/
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2.2.3 VPN verbinding opzetten met Iphone 

Verbinding toevoegen: 

 Ga naar: Instellingen >> Algemeen >> Netwerk 

 

   
Verbinding maken 

 Ga naar: instellingen 

 

   
 

Vergeet na gebruik uw VPN verbinding niet te verbreken! Wanneer u gebruik maakt van 

mobiel internet blijft deze data verbruiken! 
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2.2.4 iSGUI 

U kan nu de iSGUI applicatie openen en connecteren met uw woning. 

U hoeft aan de instellingen van de iSGUI niets te wijzigen. Het IP adres blijft hetzelfde als of u 

thuis zou zijn. 
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3 Opzetten van een verbinding via Port forwarding 
Port forwarding is een mogelijke manier om op afstand connectie te maken met je DOIP 

TELETASK centrale. Echter is dit geen beveiligde verbinding hiervoor adviseren we een VPN 

verbinding. Wens je toch door middel van port forwarding connectie te maken kan u als 

volgt te werk gaan. 

3.1 Telenet  

Indien er port forwarding  wordt  toegepast, dien je een vast IP-adres aan te vragen bij 

Telenet. Dit omdat de Telenet modem/router het niet toelaat een dynamische DNS service 

te draaien.  

Wanneer u echter geen vast IP-adres wenst/kan  aanvragen kan u wel het dynamisch adres 

gebruiken, dit omdat Telenet dit adres niet zo vaak verandert als Belgacom. Indien dit adres 

wijzigt kan u wel vanop eender welke locatie met internet dit WAN IP-adres terug vinden op: 

http://mijn.telenet.be. 

 

 Ga naar mijn.telenet.be/  

 
 Inloggen met gebruikersgegevens. 

 Klik op Mijn internet 

 

http://mijn.telenet.be/
http://mijn.telenet.be/
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 Klik op Geavanceerd  onder Draadloze instellingen 

 
 Klik op het tabblad Port forwarding 

 Vul het lokaal IP-adres in van je centrale bv: 192.168.0.200 

o Openen van poorten 55955-55960 

 
55955 PROSOFT 

55956 GUI, GUI+,ISGUI, Diagnostics 

55957 TDS15132 (Open DoIP Licence) 

55958 Central units communication (multiple Central Units) 

55959 LOG info for: GUI+ and PROSOFT, Reload GUI data (GUI+) 
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WAN IP-adres 

Ga naar http://mijn.telenet.be en log in met je gebruikersgegevens 

 Mijn internet 

o Draadloze instellingen 

 Geavanceerd 

 
 

 

 

  

http://mijn.telenet.be/
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3.2 Belgacom 

 Log in op je BBOX vanuit je lokaal netwerk: http://192.168.1.1 

 Ga naar “Advanced Settings” 

 “LAN servers” 

 Klik op “New entry” (onderaan de tabel) 

 
 

 Vul volgende gegevens in: “Server name” vrij te kiezen 

                                                “Local IP Adress” IP-adres van de centrale eenheid 

                                                “Port 55955-55959” 

 
 Bevestig met “Apply” 

 

Poort informatie 

55955 PROSOFT 

55956 GUI, GUI+,ISGUI, Diagnostics 

55957 TDS15132 (Open DoIP Licence) 

55958 Central units communication (multiple Central Units) 

55959 LOG info for: GUI+ and PROSOFT, Reload GUI data (GUI+) 



                                                                                                                
___________________________________________________________________________ 

Remote access  Pagina 20 van 21 

3.2.1 Instellen Dyn DNS service BBOX 

Op de BBOX is er een verborgen pagina aanwezig welke het mogelijk maakt een Dyn DNS 

account te koppelen aan de BBOX. Men gaat hiervoor als volgt te werk: 

 Ga naar de hoofdpagina van je BBOX: http://192.168.1.1 

 Plak volgende link in de adresbalk van je browser: javascript:mimic_button('goto: 9037..') 

 Nu kom je terecht op de Dynamic DNS pagina van je BBOX 

 
 

 Vul de gegevens in van je Dyn DNS service: 

“User Name” = inlog gegevens Dyn DNS account 

“Password”    = Paswoord van Dyn DNS account 

“Host Name” = Host die aangemaakt werd op Dyn DNS account bv. Jantje.no-ip.org 

   Bevestig met “OK” 

3.3 Verbinding maken met centrale iSGUI 

Om verbinding te maken met uw centrale is het nodig om in de iSGUI applicatie 2 locaties 

toe te voegen. Een locatie voor als u zich op het lokaal netwerk bevindt en een locatie voor 

als u zich niet op het lokaal netwerk bevindt. 

    

 Open de iSGUI applicatie  

 Aanpassen van de instellingen 

 Toevoegen van 2 locaties 

o Home 

o On the road 

 

  

http://192.168.1.1/
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3.3.1 Home 

Als instellingen voor deze locatie dient u het IP-adres van de centrale op uw lokaal netwerk 

in te vullen. Om thuis verbinding te maken met uw centrale dient u eveneens verbonden te 

zijn met het lokale netwerk. 

  

3.3.2 On the road 

Voor deze locatie moet u ofwel het WAN IP-adres invullen van uw internet service provider, 

of een Dyn DNS url bijvoorbeeld “jantje.no-ip.org” 

 
 

 

 

 


