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Als klant van UPC krijgt u een apparaat meegeleverd (Cisco EPC3925) dat,
afhankelijk van uw abonnement, de functie biedt van modem-router of transparant modem:
UPC Abonnement

Gateway ingesteld als

Aantal IP-adressen

UPC Fiber Power

EPC3925 modem-router

1

UPC Zakelijk Alles-in-één

EPC3925 modem-router

1

UPC Zakelijk Fiber Power 1 IP

EPC3925 modem-router

1

UPC Zakelijk Fiber Power 5 IP

EPC3925 modem (transparant)

5

Als de meegeleverde gateway als modem-router is geconfigureerd, dan kan het zijn dat u
hinder ondervindt in het gebruik van CallvoipTelefonie in het achterliggende netwerk,
bijvoorbeeld:

Hakkelende gesprekken

Wegvallende klanken

Uitval van registratie van uw toestellen
Dat wordt veroorzaakt door de routerfunctie van de Cisco: de instellingen van de router (die
u niet allemaal kunt aanpassen) bepalen wat er in uw netwerk wel en niet kan en dit vormt
de oorzaak van deze problemen. De oplossing is het gebruik van een eigen router die u
achter de Cisco plaatst. De Cisco moet dan alle verkeer onbelemmerd doorlaten naar de
daarachter staande router zodat deze kan bepalen wat er wel en niet in het netwerk gebeurt.
Als u contact opneemt met UPC om te vragen om uw modem-router in te stellen als alleen
een modem, dan zullen zij u adviseren om uw verbinding te upgraden naar een verbinding
met 5 IP-adressen. Uw modem-router wordt dan automatisch teruggezet naar alleen
modem. Aan deze upgrade zijn meerkosten verbonden (8,- ex BTW per maand).
U kunt echter ook uw modem-router met 1 IP-adres behouden en de DMZ-optie gebruiken
(deze vindt u in de Cisco onder menu Applications and Gaming). Stel hier één IP-adres in en
zorg dat de router die u ACHTER de Cisco plaatst aan de WAN-ZIJDE dat IP-adres krijgt. De
Cisco zal alle verkeer dan onbelemmerd doorlaten naar de achterliggende router.
Op de volgende pagina’s vindt u enige aanvullende informatie en voorbeelden.
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1) U
UPC-abonne
ement met Cisco EPC3
3925 als mo
odem-route
er
Callvo
oipTelefonie adviseert haar klanten om een goe
ede eigen rou
uter achter d
de UPC Cisco
o
EPC3
3925 te plaattsen. CallvoipTelefonie a
adviseert een
n FRITZ!Box of DrayTek als router achter
a
de Cisco.

Log in op de EPC3925 via htttp://192.168
8.1.1 (geen inlog-gegeve
ens)
a. G
Ga naar menu Applications & Gaming
g > optie DM
MZ
b. K
Kies optie [En
nable]
c. V
Vul bij DMZ Host
H
IP Addrress het IP-a
adres van uw
w router in, bv:
b 192.168 .1.200
d. S
Sla de instellingen op.

Zet DMZ op Enable

nu in op uw eigen
e
routerr en stel hierrvan het WAN-IP-adres vast
v
in (192..168.1.200).
Log n
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Configuratie DrayTek in DMZ van modem-router :
a. log in en ga naar WAN > Internet Access en kies de juiste interface (WAN1, WAN2)
b. stel deze linksboven in op [enable]
c. kies rechts [Specify an IP Address] en vul in:
IP Address
het vaste IP-adres dat u de Draytek wilt geven (192.168.1.200)
Subnet Mask
255.255.255.0
Gateway IP
het IP-adres van de daarvoor staande UPC EPC3925 (192.168.1.1)
d. sla op.
e. Heeft u geen werkende verbinding, herstart dan uw UPC gateway, test opnieuw, herstart
daarna evt. ook nogmaals uw DrayTek.

Illustratie: DrayTek achter modem-router in DMZ:

Houdt er wel rekening mee dat u het IP-adres aan de WAN-kant hierbij instelt op
192.168.1.200 en dat dit binnen de standaard-IP-range ligt van de DrayTek aan de LANkant. U dient de IP-range aan de LAN-kant aan te passen zodat deze elkaar niet in de weg
zitten. Gebruik hiervoor bv. 192.168.xxx.xxx.

pagina 3 van 10

Configuratie FRITZ!Box 7390 in DMZ van modem-router :
Wij adviseren een DrayTek 7390 omdat deze de veel snellere kabelinternetsnelheden kan
behalen.
a. log in klik bovenin beeld op [Expert Mode] zodat hier [Advanced] achter staat.
b. ga in het menu links naar [Internet] > [Account Information]
c. Vul in:
Internet Service Provider: Other Service Provider
Connection:
External Modem or Router
Operation mode:
Make own connection to the internet
Account Information:
No
Connection Settings:
Pas uw up-/downstreamsnelheid aan (zie uw abonnement)
Klik op [Change Connection Settings] en kies [Configure IP address Manually]
IP address:
het IP-adres dat u de FRITZ wilt geven (192.168.1.200)
Subnet Mask:
255.255.255.0
Default gateway:
het IP-adres van de UPC Cisco (192.168.1.1)
Primary DNS:
8.8.8.8
Secundary DNS:
8.8.4.4
d. Heeft u geen werkende verbinding, herstart dan uw UPC gateway, test opnieuw, herstart
daarna evt. ook nogmaals uw FRITZ!Box.
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Illustratie: FRITZ!Box 7390 achter modem-router in DMZ:
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2) U
UPC-abonne
ement met Cisco EPC3
3925 als tra
ansparant modem
m
(5IIP)
Bij he
et UPC Zakelijk Fiber Pow
wer 5IP-abo
onnement wo
ordt uw UPC EPC3925 ga
ateway ingesteld
als trransparante ‘bridge’. Dez
ze laat alle v
verkeer gehe
eel onbelemmerd door.
Hierd
door beschiktt u over een volledig tra
ansparante in
nternetverbinding en zijn
n de volgend
de
functtionaliteiten niet via de EPC3925
E
besschikbaar:
•
•
•
•

Network Address Translation (NA
AT)
Draadloos werken me
et WiFi
Dynamic Host Configuration Prottocol (DHCP))
Simpele firewall
f

Het is
s hierbij van
n belang dat u een goede
e router/firewall achter de
d EPC3925 plaatst ter
besch
herming van
n het achterliggende netw
werk.
Ook h
hier adviseert CallvoipTe
elefonie een FRITZ!Box of
o DrayTek als
a router.
U kun
nt de FRITZ!!Box niet geb
bruiken indie
en u ook daa
adwerkelijk meer dan éé
én IP-adres wit
w
gaan gebruiken (routed
(
subn
net); kiest u in dat gevall voor een DrayTek-routter (bv. de
DrayT
Tek Vigor 29
920). Als u vragen
v
heeftt, neemt u co
ontact met ons
o op – wij adviseren u
graag
g.
De 5 IP-adressen
n die u van UPC
U
krijgt m aken deel uiit van een bllok van 8 ad
dressen.
Het e
eerste en laa
atste adres hiervan
h
zijn n
nodig voor de
d UPC-verbiinding; het ttweede word
dt
gebru
uikt voor de gateway (Cisco EPC). D
De overige ad
dressen kuntt u zelf gebrruiken.
Voorb
beeld

(NB: u krijgt
k
een EIGEN
N reeks IP-adresssen, de adress
sen hieronder zijjn fictief):

IP-ad
dres

Functie / ttoepassing

95.97.100.0

Gereservee
erd: UPC Bus
siness netwe
erk address

95.97.100.1

Gereservee
erd: UPC Bus
siness Gatew
way address (EPC3925)

95.97.100.2

Vrij te gebrruiken voor uw
u netwerk

95.97.100.3

Vrij te gebrruiken voor uw
u netwerk

95.97.100.4

Vrij te gebrruiken voor uw
u netwerk

95.97.100.5

Vrij te gebrruiken voor uw
u netwerk

95.97.100.6

Vrij te gebrruiken voor uw
u netwerk

95.97.100.7

Gereservee
erd: UPC Bus
siness broadcast addresss
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Configuratie DrayTek achter transparant modem (‘bridge’):
a. log in en ga naar WAN > Internet Access en kies de juiste interface (WAN1, WAN2)
b. stel deze linksboven in op [enable]
c. kies rechts [Specify an IP Address] en vul in:
IP Address
het IP-adres dat u voor de Draytek wilt gebruiken (95.97.100.2)
Subnet Mask
255.255.255.248
Gateway IP
het IP-adres van de UPC gateway (95.97.100.1)
d. sla op.
e. Heeft u geen werkende verbinding, herstart dan uw UPC gateway, test opnieuw, herstart
daarna evt. ook nogmaals uw DrayTek.

Illustratie: DrayTek 7390 achter transparant modem:
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Configuratie FRITZ!Box 7390 achter transparant modem (‘bridge’):
Wij adviseren een DrayTek 7390 omdat deze de veel snellere kabelinternetsnelheden kan
behalen.
a. log in klik bovenin beeld op [Expert Mode] zodat hier [Advanced] achter staat.
b. ga in het menu links naar [Internet] > [Account Information]
c. Vul in:
Internet Service Provider: Other Service Provider
Connection:
External Modem or Router
Operation mode:
Make own connection to the internet
Account Information:
No
Connection Settings:
Pas uw up-/downstreamsnelheid aan (zie uw abonnement)
Klik op [Change Connection Settings] en kies [Configure IP address Manually]
IP address:
het IP-adres dat u voor de FRITZ! wilt gebruiken (95.97.100.2)
Subnet Mask:
255.255.255.248
Default gateway:
het IP-adres van de UPC Cisco (95.97.100.1)
Primary DNS:
8.8.8.8
Secundary DNS:
8.8.4.4
d.

Heeft u geen werkende verbinding, herstart dan uw UPC gateway, test opnieuw, herstart
daarna evt. ook nogmaals uw FRITZ!Box
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Illustratie: FRITZ!Box 7390 achter transparant modem:
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Deze handleiding wordt u aangeboden door:

Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN
T: 050 – 820 00 00
F: 050 – 820 00 08
www.callvoip.nl
callvoip@callvoip.nl

CallvoipTelefonie levert professionele internet-telefoniediensten en adviseert u graag
bij het kiezen van uw internetverbinding(en) en het leggen van een goede netwerkbasis.
Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op – wij helpen u graag.
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