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Access Point Management
Middels de feature Access Point Managent kunt u Access Points die u aansluit op uw DrayTek centraal
beheren en configureren. De Vigor2860 en Vigor2925 serie kunnen tot 20 DrayTek Access Points
beheren via deze feature, de Vigor2952 serie kan tot 30 DrayTek Access Points beheren.
Vereisten
Om gebruik te kunnen maken van Access Point Management adviseren wij altijd gebruik te maken van
de meest recente firmware die op dat moment beschikbaar is. Controleer op www.draytek.nl voor
zowel de DrayTek router als de DrayTek AP welke firmware er beschikbaar is, upgrade indien
noodzakelijk.
In de VigorAP800 moet de optie “Enable AP Management” aangevinkt worden, deze optie is te
vinden onder “LAN” >> “General Setup” in de web interface. In de VigorAP900 hoeft dit niet, deze
zoekt automatisch naar een router met Access Point Management-functionaliteit.

De aangesloten Access Points worden nu weergegeven in de statuslijst van de Vigor2860 of
Vigor2925. Deze statuslijst is te vinden onder “Central AP Management” >> “Status” in de web
interface van de Vigor2860 of Vigor2925.
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Het aanmaken van een WLAN profiel
Ga naar “Central AP Management” >> “WLAN Profile”.
Vink het profiel aan dat u wilt aanmaken of aanpassen en klik op “Edit”.

Geef het profiel een naam en voer een gebruikersnaam en wachtwoord in.
Selecteer de modi die u in wilt stellen en klik op “Next”. De VigorAP800 en VigorAP900 ondersteunen
2.4Ghz en 5Ghz WiFi, de VigorAP800 heeft echter een 5Ghz dongle nodig om gebruik te kunnen
maken van de 5Ghz WiFi functionaliteit.
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Als u ervoor gekozen hebt om gebruik te maken van 2.4Ghz verschijnt nu de pagina waarop de
instellingen voor het 2.4Ghz draadloze netwerk ingevoerd moeten worden. Als u niet voor de 2.4Ghz
optie hebt gekozen, kunt u deze pagina van de handleiding overslaan.
Er kunnen 4 verschillende SSID’s aangemaakt worden, elk SSID is een draadloos netwerk waarmee
verbonden kan worden. Dit wordt op de pagina weergegeven als tabbladen.
Voer de naam in van het SSID en kies de gewenste beveiligingsmethode met een beveiligingssleutel.
Klik op “Next” (of “Finish” als u niet gebruik maakt van 5Ghz) wanneer u klaar bent met het instellen
van de SSID’s.
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Als u ervoor gekozen hebt om gebruik te maken van 5Ghz verschijnt nu de pagina waarop de
instellingen voor het 5Ghz draadloze netwerk ingevoerd moeten worden. Als u niet voor de 5Ghz
optie hebt gekozen, kunt u deze pagina van de handleiding overslaan.
Er kunnen 4 verschillende SSID’s aangemaakt worden, elk SSID is een draadloos netwerk waarmee
verbonden kan worden. Dit wordt weergegeven als tabbladen op de pagina.
Voer de naam in van het SSID en kies de gewenste beveiligingsmethode.
Klik op “Finish” wanneer u klaar bent met het instellen van de SSID’s.

Het profiel is opgeslagen en wordt weergegeven onder “Central AP Management” >> “WLAN
Profile”.
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Het toepassen van een WLAN profiel
Notitie: Het toepassen van een profiel overschrijft de huidige WLAN instellingen van een Access Point.
Ga naar “Central AP Management” >> “WLAN Profile”.
Vink het profiel aan dat u wilt toepassen en klik op “Apply To Device”.

Voeg de apparaten toe waarop u het profiel wilt toepassen aan de “Selected Device” lijst en klik
vervolgens op “Ok”. De Vigor2860 of Vigor2925 zal de instellingen van het aangemaakte profiel
toepassen op de geselecteerde Access Points.
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Controleren van de instellingen
U kunt de doorgevoerde instellingen controleren door naar “Central AP Management” >> “Status” te
gaan en vervolgens het IP-adres van een Access Point aan te klikken.

De web interface van het Access Point wordt geopend. Nadat u ingelogd bent kunt u via
“Wireless LAN (2.4Ghz)” >> “General Setup” of “Wireless LAN (5Ghz)” >> “General Setup”
controleren of de instellingen overeen komen met de instellingen die u eerder ingesteld heeft in het
WLAN profiel.
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Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de
verplichting gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen
afwijken.
Copyright verklaring
© 2011 DrayTek. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier,
zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B
Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus
1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het opnemen van gedeelte(n) uit deze
uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet
1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de uitgever te wenden.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de
auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige
fout uit deze uitgave.
Registreren
U kunt via www.draytek.nl/registratie uw product registreren. Geregistreerde gebruikers worden per
e-mail op de hoogte gehouden van nieuwe firmware versies en ontwikkelingen.
Trademarks
Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
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