Vigor SMS

Vigor SMS app
De Vigor SMS app maakt het mogelijk om SMS berichten te verzenden of ontvangen via
de LTE interface op de Vigor LTE / 4G routers zonder in te loggen op de webinterface van
de router. In deze app is het mogelijk om meerdere LTE routers toe te voegen en
eenvoudig te wisselen tussen meerdere LTE routers. Tevens is het ook mogelijk om de LTE
/ 4G verbindinsstatus van de router te controleren waar en wanneer u maar wilt. De Vigor
SMS app is te downloaden in de Google play(Android) of App Store(iOS). In deze
handleiding leggen we uit hoe de Vigor SMS app gebruikt kan worden.

Ondersteunende modellen
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Router configuratie
De Vigor SMS app kan zowel op WAN als op LAN(WiFi) niveau verbinding maken met de
LTE interface.
Vigor SMS via WAN IP of Domain naam
Om de SMS functie te gebruiken is het van belang dat de LTE router een publiek IP adres
ontvangt op de LTE WAN verbinding. Controleer in de router of een publiek IP adres wordt
weergegeven op de WAN/LTE interface. Dit kunt u in het dashboard van de router nagaan.

Opmerking
Als de router geen statisch IP adres heeft is het ook mogelijk om gebruik te maken van een
Domain naam. Zie hiervoor de DrayDDNS handleiding op onze website www.draytek.nl.
Ga naar System Maintenance >> Management, hier vinkt u de optie Allow management
from the Internet aan en HTTPS Management. Klik vervolgens op OK.
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Vigor SMS Via LAN IP (Wi-Fi)
Ga naar Wireless LAN >> General Setup en zet een vinkje bij Enable Wireless LAN gevolgd
door op OK te klikken. Hierna kunt u verbinden met WiFi waarna u de Vigor SMS app kunt
gebruiken.
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Vigor SMS app configuratie
In het onderstaande voorbeeld gebruiken we de Vigor SMS app als voorbeeld op een Android
toestel.
Download de app op uw mobiele telefoon in de Google play(Android) of App
Store(IOS).
Open de app en maak een nieuw profile aan. Vul vervolgens de volgende
gegevens in:
a. Geef het IP adres op (LAN IP, WAN IP of Domain naam van de router)
b. Gebruikersnaam van de router
c. Wachtwoord van de router
d. Profiel naam
e. Klik op Next
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Wanneer u op Next hebt geklikt zal de status Ready worden getoond.
Klik vervolgens op het desbetreffende profiel.

U kunt nu een SMS bericht verzenden of ontvangen via de SIM kaart(en) van de router.
SIM overzicht

SMS verzenden
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SMS ontvangen

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
© 2021 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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