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DrayDDNS
DrayTek heeft sinds firmware versie 3.8.7 voor DrayOS modellen en 1.4.0 voor Linux
modellen een gratis DDNS dienst toegevoegd. Middels deze DrayDDNS dienst kunt u
een eigen hostname kiezen op het drayddns.com domein. De DrayDDNS dienst in een
jaar geldig, na dit jaar dient u de registratie opnieuw te verlengen.
In deze handleiding zullen wij uitleggen welke stappen u dient te ondernemen om deze
gratis dienst te activeren. Belangrijk is dat u gebruik maakt van een recente firmware, op
www.draytek.nl kunt u de meest recente versie downloaden. Daarnaast is voor het
gebruik van DrayDDNS een actieve internet verbinding nodig.
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DrayDDNS activatie
In de DrayTek gaat u naar Applications >> Dynamic DNS, hier vinkt u de optie ‘Enable
Dynamic DNS Setup’ aan. Klik vervolgens op OK om de configuratie op te slaan.

Ga in het menu van de DrayTek naar Wizards > Service Activation Wizard, hier hebt u de
mogelijkheid om de DT-DDNS dienst van DrayTek te activeren. Tevens kunt u hier uw
eigen Domein naam kiezen welke u wilt gebruiken. Ga vervolgens akkoord met de
voorwaarden en klik op Next.
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Bevestig de activatie door op Activate te klikken.

Wanneer de dienst succesvol is geactiveerd, krijgt u onderstaand overzicht te zien met
daarin de start en eind datum van uw DDNS licentie.

5

Controleer vervolgens bij Applications >> Dynamic DNS of het DrayDDNS account is
toegevoegd aan Index nummer 1. Indien dit niet het geval is kan een herstart van de
router dit probleem oplossen, in dat geval is er nog geen communicatie geweest tussen
de router en de MyVigor server.

6

Hostname aanpassen
U hebt na het activeren van uw DrayDDNS account nog de mogelijkheid om de
hostname aan te passen, dit kunt u doen door in het Dynamic DNS menu naar het
DrayDDNS account te gaan. Hier kunt u op Edit Domain klikken, vanuit de DrayTek zal er
vervolgens een popup scherm worden geopend die u doorzet naar de MyVigor Portal.

U dient zich aan te melden in de MyVigor portal, indien u nog geen account hebt dient u
deze eerst aan te maken. Vervolgens kunt u uw DrayTek product(en) aan dit MyVigor
account toevoegen.
Bij My Information > My Products kunt u een overzicht vinden van DrayTek producten
die aan uw MyVigor account zijn gekoppeld. Klik op het product waarvan u de DrayDDNS
hostname wilt aanpassen.
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Klik op Edit DDNS settings om hier uw aanpassing door te voeren. U dient in te loggen in
de MyVigor portal vervolgens kunt u uw product selecteren en op ‘Service Status’ klikken

Hier kunt u uw DDNS domein naam wijzigen.

8

In de DrayTek klikt u na bovenstaande aanpassing op Sync domain om de nieuwe
hostname te synchroniseren.
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Domein update
Een DrayDDNS domein wat niet wordt geupdate zal door DrayTek worden verwijderd na
30 dagen. Voordat dit het geval is, zult u een e-mail ontvangen met daarin een activatie
link om uw DrayDDNS account te verlengen.
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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
© 2020 DrayTek
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
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.
Trademarks
Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
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