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1

Inleiding

Deze handleiding geeft uitleg over aansluitingen en gebruik van de GUI van de Box 12 voor KPNEEN
MKB.
Deze handleiding is gebaseerd op firmwareversie: SGEJ11000030
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2

Aansluitingen en ledjes.

2.1

Aansluitingen achterzijde

De KPN Box 12 is van links naar rechts voorzien van:
1. DSL poort (grijs) - koperaansluiting voor ADSL / VDSL (geen bonded verbinding)
2. Power poort - Waar je de adapter insteekt. (12V-2,5A).
3. USB 3.0 poort (blauw) – tbv 4G backup dongel.
4. GigabitEthernet poort (geel) - hier sluit je, je TV kastjes en andere apparaten
aan.
5. GigabitEthernet poort (geel) - hier sluit je, je TV kastjes en andere apparaten
aan.
6. GigabitEthernet poort (geel) - hier sluit je, je TV kastjes en andere apparaten
aan.
7. GigabitEthernet poort (geel) - hier sluit je, je TV kastjes en andere apparaten
aan.
8. GigabitEthernet WAN poort (rood) - voor glasvezel (FTTH/GPON).
9. Phone poort (groen) - Niet in gebruik bij KPNEEN
10. Phone poort (groen) - Niet in gebruik bij KPNEEN
11. Witte aan/uit knop
12. Resetknop – boven de aan/uit schakelaar bevindt zich een kleine resetknop

13. Aan de zijkant bevindt zich nog een 2 de USB poort (USB2.0).
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2.2

Betekenis van de ledjes.

2.2.1

Power.
Uit

Modem is uitgeschakeld

Continue groen

Modem is ingeschakeld en actief

Continue oranje

Modem is aan opstarten / zelf test

Continue rood

Bij de zelf test tijdens opstarten is een fout
gevonden waardoor de opstart word
afgebroken

Knipperend groen

Software upgrade wordt uitgevoerd. Na de
upgrade zal het modem opnieuw opstarten

2.2.2

Internet
Uit

Modem is uitgeschakeld

Langzaam groen

Modem is aan het wachten op carrier

knipperend

2.2.3

Snel groen

Carrier gevonden. PPP sessie wordt

knipperend

opgebouwd

Continue groen

Internet (PPP) is actief

Uit

WLAN uitgeschakeld

Continue groen

WLAN actief

Knipperend groen

Data wordt verzonden / ontvangen

Langzaam oranje

WPS zoekt naar apparaten om te verbinden, of

knipperend

communiceert over de verbinding met

(cyclus van

een van de apparaten. WPS blijft maximaal:

0.2s. AAN / 0.1s.

120 seconden actief.

Wifi

UIT)
Snel knipperend

Fout ontstaan geen beveiligingswaarschuwing,

Rood

zoals geen WPS koppeling kunnen maken of

(cyclus van 0.1s.

de WPS knop continue ingedrukt

AAN
/ 0.1s. UIT)
Snel knipperend

Conflict met WPS aanmelding door meerdere

rood

gelijktijdige apparaten, dit kan een

(Knipper interval

veiligheidsinbreuk zijn

van 1.0s. AAN en
UIT voor 0.5s .;
Cyclus 0.1 s. AAN
/ 0.1s UIT)
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3

Eerste gebruik.

3.1

Eerste keer inloggen.

Wanneer het modem is aangesloten en opgestart kan er verbinding gemaakt worden met de web
interface van het modem.
Sluit een computer aan op een van de gele lanpoorten en surf naar http://192.168.1.254. Je
wordt automatisch omgeleid naar
https://mijnmodem.kpn

Om de eerste keer in te kunnen loggen dien je
gebruik te maken van het initiële wachtwoord
wat achterop het modem staat. Er wordt meteen
gevraagd om het wachtwoord te wijzigen.

Wijzig het wachtwoord. Zie oranjebalk waar het
wachtwoord aan moet voldoen.
Nadat het wachtwoord gewijzigd is keer je terug
naar het aanmeldscherm en kun je met het
nieuwe wachtwoord inloggen.

6

4

Webinterface.

Nadat opnieuw ingelogd is komt onderstaand scherm.
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4.1

My Modem.

4.1.1

Device Info.

4.1.1.1 General

In dit deel wordt de algemene informatie van het
modem weergegeven, zoals serienummer,
softwareversie.

Onder het netwerk gedeelte wordt onder andere
het lokale netwerk getoond.
Maar ook het publieke ip-adres met het
bijbehorende subnetmasker. Hier is dus ook
meteen zichtbaar of er een subnet is
toegewezen en hoe groot dit is.

Onder Wi-Fi worden alle zaken getoond met
betrekking tot de 2,4 als 5 GHz wifi.
Dit zowel van het normale wifi netwerk als van
de eventuele gasten wifi.
Standaard staat het gastenwifi uitgeschakeld.

Ethernet WAN geeft de snelheid van da WANpoort en de tijdsduur van de verbinding aan.
LET OP! Dit zegt niets over de internetsnelheid.
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4.1.1.2 Statistics

Onder statische gegevens is informatie te
vinden over de verschillende lagen van het OSImodel.

LAN Layer 1 .
Informatie over de LAN poorten en Wifi.

WAN Layer 3.
Informatie aangaande de het dataverkeer over
de WAN.

WAN Layer 2 – ATM / PTM.
Informatie over de DSL verbinding.

WAN Layer 1 – xDSL.
Informatie over up/download snelheid, duur van
de verbinding en aantallen fouten.
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Wan Layer 1 – Ethernet
Informatie over de status van de verbinding,
verzonden/ontvangen data en eventuele fouten.
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4.1.1.3 DHCP Leases

Onder de DHCP leases zijn de apparaten
zichtbaar die via DHCP een ip-adres van het
modem hebben gekregen.

4.1.1.4 ARP

De ARP tabel geeft een overzicht van de bij het
modem bekende MAC adressen.
Dit hoeven dus niet alleen de adressen te zijn
die via DHCP uitgedeeld zijn maar ook van
apparaten die een statisch ip-adres hebben.

4.1.2

Lan IPv4

Onder de LAN IPv4 instellingen kan het lokale
netwerk aangepast worden naar eigen inzicht.

DHCP instellingen kunnen gewijzigd worden. Zo
kan de DHCP server uitgezet worden (moet wel
een dhcp server in het netwerk actief zijn).
De scoop en leasetijd kunnen aangepast
worden.
Tevens kunnen hier gereserveerde adressen
worden toegewezen. (hiermee krijgt een
apparaat op basis van DHCP toch altijd
hetzelfde ip-adres toegewezen.
Tevens is hier een overzicht van de aangesloten
apparaten op basis van DCHP.
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4.1.3

DNS

Onder DNS kan de standaard DNS server die
gebruikt wordt aangepast worden. Deze wordt
dan ook voor de DHCP aangepast.
Hier kan bijvoorbeeld een publieke DNS server
ingevuld worden.

4.1.4

DynDNS

DynDNS (Dynamic DNS) wordt toegepast indien
het publieke ip-adres kan veranderen.
Om gebruik te kunnen maken van DynDNS
dient er een dienst bij een DynDNS aanbieder te
worden afgenomen. KPN levert deze dienst niet.

4.1.5

Maintenance

4.1.5.1 Resets

Restart: het modem wordt opnieuw opgestart.
Alle instellingen blijven met deze herstart
behouden
Reset: het modem wordt opnieuw opgestart.
LET OP! Alle instellingen worden gewist.

4.1.5.2 Backup & Restore

Backup: Met deze optie kan een backup van de
instellingen gemaakt worden en lokaal bewaard
worden
Restore: hiermee kan eerder gemaakte backup
terug worden gezet. De instellingen worden
daarmee hersteld.

LET OP! Het wachtwoord wordt niet in de backup opgeslagen. Dit betekent dat na het herstellen van
de backup het wachtwoord opnieuw ingesteld moet worden. Het initiële wachtwoord staat achterop
het modem.
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4.1.5.3 Logs.

Onder Logs is zichtbaar wat er allemaal intern in
het modem gebeurd.

4.1.6

Guest Network.

Wanneer Guest LAN wordt ingeschakeld wordt
poort 4 van de LAN losgekoppeld van het
reguliere netwerk. Deze krijgt dan een eigen
dhcp pool en kan geen verbinding meer maken
met het reguliere LAN.
LET OP! Wanneer dit aangezet wordt terwijl het
modem via port4 benaderd wordt, wordt de verbinding met het modem verbroken.
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4.2

Access Control.

4.2.1

Parental Control.

Met parental control (ouderlijk toezicht) kan per
apparaat (of alle) ingesteld worden wanneer dit
apparaat internettoegang heeft.
Per dag kan een tijdsblok aangegeven worden
waarop een apparaat geblokkeerd is voor
internet of internet toegang heeft.
Standaard heeft elk apparaat altijd toegang tot
het internet.
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4.2.2

Port Forwarding.

Hier is het mogelijk om UPnP aan te zetten.
Hiermee is het mogelijk dat apparaten in het
netwerk zelfstandig NAT regels kunnen
toevoegen. Standaard staat deze optie uit.
Activeren van deze optie verlaagd de veiligheid
van het modem.

Verder is het mogelijk om handmatig regels toe
te voegen, bv om een webserver bereikbaar te
maken vanuit het internet.

Custom service name: geef hier en duidelijk naam van de regel op
Service:
hier kan een selectie gemaakt worden van veel voorkomende services. Other
wil zeggen dat er een eigen definitie gemaakt kan worden.
Protocol:
geef aan welk protocol er gebruikt moet worden. (alleen mogelijk bij Other).
External host:
hier kan een specifiek adres worden opgegeven voor toegang. Indien
publiekelijk toegankelijk dient dit veld leeg te blijven.
External port:
geef het externe poortnummer op.
Internal host:
geef interne ip-adres van het apparaat op.
Internal port:
geef het interne poortnummer op. (meestal zal dit hetzelfde zijn als de
externe poort.
Meerdere regels zijn uiteraard mogelijk.

Voorbeeld van portforwarding.
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4.2.3

Firewall.

High:
Custom:

4.2.4

Medium:

standaard instelling. Dit is de
aanbevolen instelling. Alle verkeer
wordt toegestaan.

Low:

al het verkeer inkomend en uitgaand
toegestaan.

standaard uitgaand internetverkeer is toegestaan. Inkomend wordt alles
geblokkeerd.
met de Custom firewall is het mogelijk om heel expliciet verkeer toe te staan of te
blokkeren. Zo kan bv alleen verkeer van een specifiek ip-adres worden toegestaan.

DMZ (demilitarized zone)

Met een DMZ kan één LAN apparaat open
gesteld worden om direct vanuit het internet
bereikbaar te zijn. De firewall heeft hier geen
invloed op.

4.2.5

User.

Hier kan het wachtwoord van de admin
ingesteld worden.
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4.2.6

Remote Access.

Met Remote Access is het mogelijk om de
webinterface van het modem bereikbaar te
maken vanuit het internet. Standaard staat deze
optie uit.

Wanneer Remote Management wordt aangezet
dient het ip-adres toegevoegd te worden van de
locatie vanuit waar ingelogd moet kunnen
worden.
Indien het ip-adres onbekend is of wisselt kan
0.0.0.0/0 worden opgegeven.
LET OP! Hiermee heeft wel de hele wereld
toegang.
Standaard remote poort is 30443.
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4.3

Internet Connectivity.

4.3.1

Basic IPv4.

Dit zijn de inloggegevens voor het modem om
de ppp sessie voor IPv4 op te bouwen.

4.3.2

Basis IPv6

IPv6 instellingen. Standaard staat IPv6 nog
uit. IPv6 wordt op dit moment nog niet
ondersteund op KPNEEN MKB Internet.

4.3.3

Mobile backup.

Onder mobile backup is terug te zien of er
een 4G dongel is aangesloten en wat de
status daarvan is.
Dormant betekend slapend, de 4G is niet
actief.
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4.4

Ethernet.

Onder Ethernet is informatie beschikbaar over
de status van de 4 (gele) ethernet poorten.
Zo wordt weergegeven welke poorten er actief
zijn, hoeveel verkeer er over de poort is gegaan
en hoeveel fouten er zijn geweest.

Verder is het hier mogelijk om het Spanning
Tree Protocol (STP) uit te zetten. Standaard
staat STP aan in het modem.

19

4.5

Wi-Fi.

4.5.1

Basic.

Onder de basic wifi pagina kunnen de volgende
instellingen aangepast worden.
Radio voor 2,4 en 5GHz aan of uit (standaard
aan).
LET OP! Bij het uitzetten van de radio wordt ook
het gastenwifi uitgeschakeld (indien actief)
SSID uitsturen aan/uit (standaard aan).
SSID wijzigen.
Kanaal aanpassen
Onder Security kan het wachtwoord voor de wifi
gewijzigd worden. Encryptie is altijd WPA2.

4.5.2

Stats.

Onder dit tab kan de statistische informatie van
de 2,4 GHz bekeken worden.

statistische informatie van de
5 GHz
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4.5.3

Advanced.

4.5.3.1 2,4GHz

Hier kunnen de geavanceerde wifi instellingen
aangepast worden.
Standaard staat wifi6 aan maar het is soms
noodzakelijk om de Wireless Mode aan te
passen als oudere wifi apparaten problemen
hebben met verbinden.

4.5.3.2 5GHz.

Hier kunnen de geavanceerde wifi instellingen
aangepast worden.
Standaard staat wifi6 aan maar het is soms
noodzakelijk om de Wireless Mode aan te
passen als oudere wifi apparaten problemen
hebben met verbinden.

4.5.4

MAC Filter

Met MAC filtering kunnen clients op basis van
het MAC adres toegang krijgen tot de wifi of juist
geblokkeerd worden.
Standaard wordt elke apparaat (met de
wachtwoord) toegelaten op met draadloze
netwerk.
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4.5.5

Wireless Environment.

4.5.5.1 2,4 GHz.

Hier kan een scan gedaan worden om inzicht te
krijgen van de draadloze netwerken die zich in
de buurt bevinden.

Nadat de scan is uitgevoerd wordt een overzicht
getoond van de netwerken die zich in de
omgeving bevinden. Voor storingsanalyse kan
dit een handig hulpmiddel zijn.
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4.5.5.2 5GHz.

Ook voor de 5GHz band kan een scan
uitgevoerd worden.

Overzicht van de 5GHz netwerken die zich in de
buurt bevinden.

4.5.6

Wi-Fi Guest Access.

Onder de wifi is het ook mogelijk om een
gasten-wifi aan te zetten. (standaard staat dit
uit).
Voor zowel de 2,4 als de 5GHz kan de gastenwifi aangezet worden.
Voor verder instellingen zie Wifi.
LET OP! Indien bij Wi-Fi de radio is uitgezet zal
het aanzetten van de gasten wi-fi alleen niet
werken.
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