
Minimale eisen VPN verbindingen met BRControls apparatuur

Om de bereikbaarheid van buitenaf van de BRControls regelapparatuur te kunnen garanderen dient er aan 
een aantal voorwaarden te worden voldaan.
Een van de belangrijkste voorwaarden is een beveiligde verbinding of VPN (Virtual Private Network) vanaf de 
gebruiker tot in de regelapparatuur.

Hiervoor dient een router met een VPN server geplaatst te worden. Veelal kan uw ICT afdeling deze VPN 
verbinding verzorgen op de bestaande infrastructuur of in voorkomende gevallen kan BRControls de 
benodigde apparatuur leveren en voor u installeren.

Onderstaande situaties zijn denkbaar;

(Door u zelf) beheerde breedbandverbinding en VPN voorzieningen zijn reeds aanwezig
• Er dienen gebruikers te worden aangemaakt die toegang krijgen tot het subnet van de BRControls 

apparatuur.

Onbeheerde breedbandverbinding en VPN voorzieningen zijn reeds aanwezig
• De BRControls medewerker dient in het bezit te komen van de login gegevens van de router/modem en 

VPN server van de provider.
• BRControls draagt zorg voor de configuratie en implementatie

Breedbandverbinding is aanwezig, geen VPN voorzieningen
• In de router/modem van de provider dient PPTP 1723 opengezet te worden naar het WAN-IP adres 

van de BRControls VPN router (ook wel VPN Passtrough genoemd). Hiervoor dient uw ICT afdeling 
ingeschakeld te worden of de BRControls medewerker dient in het bezit te komen van de login gegevens 
van de router van de provider.

• BRControls levert een VPN router en draagt zorg voor de configuratie en implementatie

Er zijn nog geen voorzieningen
• Er dient een breedbandverbinding met het internet aangevraagd en opgeleverd te worden. Het type 

verbinding is van ondergeschikt belang (ADSL/VDSL/Kabel/Glasvezel e.d.)
• Voor een soepele werking van het webbeheer is een minimale upload en downloadsnelheid van 2 Mb/s 

gewenst. Sneller is in dit geval altijd beter.

• Is bovenstaande (nog) niet mogelijk dan kan BRControls zorg dragen voor een beveiligde 3G/4G 
draadloze verbinding. Hieraan kunnen, afhankelijk van het 3G/4G gebruik, echter additionele kosten aan 
zijn verbonden.

• BRControls levert in dit geval apparatuur van Secomea die specifiek is afgestemd en geconfigureerd op 
de BRControls regelapparatuur en de projectconfiguratie ter plaatse.

• De BRControls-Secomea apparatuur kan aangeschaft of gehuurd worden
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