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Formulier configuratiegegevens 

Kies het apparaat dat u door ons wilt laten configureren en vul de bijbehorende 
vragen in. Schrijft u uw antwoorden zo duidelijk mogelijk op. Gebruik blokletters 
voor het noteren van de MAC-adressen.   

Uw naam  

Uw telefoonnummer  

Uw ordernummer  

 

GEGEVENS ADSL-VERBINDING 

ADSL-provider  bv: XS4ALL, Planet, … 

Type abonnement  bv: standard, lite, … 

Loginnaam ADSL-abonnement  bv: user@xs4all-basic-adsl 

Wachtwoord ADSL-abonnement   

Opmerkingen 

      

GEGEVENS VOICE- OVER- IP ACCOUNT* 

extra VoIP-account creëren?** nee / ja, bij provider: VoipBuster, BudgetPhone 

VoIP-beltegoed? € 5,- / 10,- / 15,- / 20,- / 25,-  

Heeft u al een VoIP-account:   

uw VoIP accountnaam   

uw VoIP wachtwoord   

Server-adres  bv: sip.voipbuster.com 

Opmerkingen 

      

GEGEVENS DRAADLOOS NETWERK 

Naam / SSID  Default: voorletter+achternaam 

IP-adres gateway***  IP-adres van uw modem 

MAC-adres beveiliging gewenst?   

Zo ja: wat zijn uw  
MAC-adressen ****     

bv: 00-0A-F1-CB-4A-DE 

Gewenst beveiligingstype WEP  |  WPA standaard: WEP 

Opmerkingen 
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---------------------------------------------------------------------------------- 
* Sommige VoIP-apparatuur heeft ruimte voor meerdere gelijktijdige VoIP-
accounts. Heeft u meerdere accounts, dan kunt u ons ook de gegevens van de 
andere accounts doorgeven, zodat wij ook deze voor u configureren. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
** Indien u wenst kunnen wij een VoIP-account voor u aanmaken. Dit kan bij 
verschillende providers, waaronder VoipBuster, Sipdiscount, Voipcheap, Voipstunt, 
Budgetphone, etc. Geeft u op het formulier aan welke provider u prefereert. Indien 
u met deze account wenst te telefoneren, is doorgaans enig beltegoed vereist. Vult 
u in hoeveel beltegoed u op de account wenst te storten. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
*** Voor de configuratie van een los Access Point (bv. SENAO) hebben wij het 
adres van uw modem (= gateway) nodig. Indien u niet weet wat het adres van uw 
modem is, geeft u aan welk merk en type modem u gebruikt. Wij zullen dan 
uitgaan van het standaard IP-adres. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
**** Elke draadloze ontvanger heeft een uniek adres, genaamd MAC-adres. Als 
basisbeveiliging worden de adressen van uw eigen draadloze adapters bij uw 
Access Point gezet en geautoriseerd voor toegang tot uw draadloze netwerk.  
Adapters met andere MAC-adressen worden niet op het netwerk toegelaten. 
Uiteraard kunt u deze handmatig toevoegen.  
Een MAC-adres bestaat uit 6x2 hexadecimale tekens, bv 00-0A-F1-CB-4A-DE.   

U kunt het MAC-adres van uw adapter als volgt vinden in Windows XP: 

 

controleer of het MAC-adres op de ontvanger wordt genoemd 

 

zo niet, zorg dat de draadloze ontvanger is geïnstalleerd en aangesloten  

 

ga dan naar Start > Uitvoeren en type CMD [enter] 

 

er verschijnt een zwart venster, de muisaanwijzer knippert 

 

type ipconfig/all [enter] - er verschijnt een lijst met allerlei gegevens 

 

zoek de adapter op en het bijbehorende fysieke adres (= MAC-adres) 

 

doe dit voor al uw draadloze adapters en noteer de adressen op dit formulier  

----------------------------------------------------------------------------------  

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij beantwoorden deze 
graag.   
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