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Bij uw
w Callvoip Business ADS
SL / VDSL ve
erbinding kun
nt u als optie
e een routed
d subnet IPadres
ssen bijbeste
ellen. Hieron
nder leest u h
hoe u deze IP-adressen
I
in gebruik k
kunt nemen op
een D
Draytek v292
25 router.
Als u een routed subnet van 8 IP-adresse
en bijbesteltt, dan kunt u hiervan 5 g
gebruiken, en
e
zijn 3 nodig voorr het netwerk
k zelf.
#

IP (voorbeeld)

Functie

1

95.97.100.0
0

gereserveerd: network addres
ss

2

95.97.100.1
1

gereserveerd: gateway IP-adrres (uw eigen ro
outer)

3

95.97.100.2
2

vrij te gebruiiken

4

95.97.100.3
3

vrij te gebruiiken

5

95.97.100.4
4

vrij te gebruiiken

6

95.97.100.5
5

vrij te gebruiiken

7

95.97.100.6
6

vrij te gebruiiken

8

95.97.100.7
7

gereserveerd: broadcast addrress

n draytek rou
uters beschi kken over de
e mogelijkhe
eid om een IIP Routed
Diverrse modellen
Subnet aan te maken, waaro
onder de Dra
aytek v2925. U gaat als volgt te werrk
1.
2.
3.

L
Log in op de Draytek.
G
Ga in het me
enu naar LAN
N Æ General Setup
K
Klik in de tab
bel onderaan
n op IP Route
ed Subnet Æ details pag
ge

ING BA
ANK 5041280
IBAN NL66INGB00050
N
041280
BIC IN
NGBNL2A
KVK 0 2066541
BTW NL1041.63.252.B
N
B01

4.
5.
6.
7.

B
Bij Network Configuration
C
n, kies [enab
ble]
B
Bij IP address, vul het ro
outed IP addrress in (zie tabel
t
hierbov
ven, regel 2))
B
Bij Subnet Mask vult u in
n: 255.255.2
255.248
(NB: dit is 24
48 omdat 24
48 en en uw overige 7 IP
P-adressen samen uitkom
men op 255))
B
Bij DHCP Serrver Configurration, schak
kel DHCP uitt (IP Pool counts: 0)

U kun
nt een switch aansluiten op de Dray
ytek; deze za
al dan enkel de 5 vrije IP
P-adressen
van h
het subnet kennen.
k
Hij geeft
g
zelf nie
et uit (DHCP staat uit) maar
m
u kunt d
de apparatuu
ur
die u aansluit van
n een statisc
ch IP adres v
voorzien met de juiste gegevens en dan
aanslluiten. Zo ho
oudt u contro
ole over wel k apparaat welk
w
IP-adre
es gebruikt.
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