VPN

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform
Google Cloud Platform is een cloud service die door google wordt aangeboden. Op dit
platform kunnen gebruikers hun eigen virtuele servers opzetten, bestanden delen en
hun data beheren.
Google Cloud Platform ondersteunt IPSec VPN verbinding om de overdacht van
gegevens optimaal te beveiligen. Onderstaand de uitleg over hoe u een VPN verbinding
tot stand kunt brengen tussen een Vigor router en Google Cloud Platform.
In deze handleiding zullen wij middels enkele stappen uitleggen hoe u een VPN
verbinding kunt opzetten tussen de DrayTek en het Google Cloud Platform.
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Google Cloud Platform configuratie
1. Open Google Cloud Platform
•

Klik op Menu

•

Klik op Hybrid Connectivity

•

Klik op VPN

2. Klik op Create VPN Connection
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3. Selecteer Region en klik op IP address

4. Nadat u op IP adres heeft geklikt, kunt u een naam invullen. Google geeft een
extern IP adres vrij voor de VPN verbinding.

Klik Reserve om op te slaan.
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5. Tunnel settings:
•

Vul het externe (internet) IP adres van uw Vigor router in bij Remote peer IP
address

•

Bij IKE version selecteer IKEv2

•

Vul de Shared secret in

•

Selecteer Route-based in Routing options

•

Vul hier uw Remote network IP ranges in (subnet van uw Vigor router)

6. Klik op Network in de VPN interface
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7. Het netwerk van dit project zal op deze pagina worden getoond.
Het IP-adres van de regio die u in Stap 3 heeft geselecteerd, zal hier ook worden
getoond. We zullen later dat adres gaan gebruiken.
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DrayTek Configuratie
8. Ga naar VPN and Remote Access >> LAN to LAN, en klik op een index nummer.
•

Vul een profiel naam in

•

Vink Enable this profile aan

•

Selecteer Dial-in

9. Selecteer IPSec Tunnel bij Allowed Dial-In Type
•

Stel volgens stap 6, het overeenkomstige netwerk IP en subnet mask uit uw
regio in bij
Remote netwerk IP en Remote Network Mask

•

Voer uw lokale IP-adres en mask in bij Local Network IP en Local Network
Mask
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10. Ga naar VPN and Remote Acces >> IPSec General Setup, Vul een Pre-Shared
Key in, Deze key moet overeenkomen met de Shared secret in stap 5. Bevestig
de key en klik op OK.

11. Wanneer de configuratie aan beide kanten juist is zal de VPN verbinding online
komen. Bij VPN and Remote Access >> Connection Management kunt u de status
van de VPN verbinding terugvinden.
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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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