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Algemeen
De TC-T10 module is voorzien van een TRM3 en kan voorzien worden van een TRM3a engine welke
beschikt over EIRENE functies, beide geschikt voor gebruik binnen GSM-R netwerken.
Deze handleiding richt zich op gebruik van een TC-T10 module met ingebouwde TRM3 engine.
Met de TC-T10 module kunnen onderstaande functies binnen het GSM-R netwerk gebruikt worden:
 Telefoneren via een analoog telefoontoestel
 Data via een circuit switched verbinding
 Data via GPSR
 SMS schakelfuncties en statusberichten
In geval van gecombineerde functies, indien opgenomen op de SIM kaart, is het mogelijk deze
gelijktijdig uit te voeren, mits het netwerk dit toelaat.
Alle aansluitingen zijn uitgevoerd met RJ connectoren, met uitzondering van de antenneaansluiting, dit
is een FME connector.
Een ingebouwde noodstroomvoorziening is optioneel waardoor de TC-T10 module functioneel kan
blijven.
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Leveringspakket
Het standaard leveringspakket is voorzien van:




TC-T10 GSM-R module met een TRM3 engine, zonder noodstroomvoorziening
Voedingsadapter 230 volt naar 12 volt DC / 500mA ongestabaliseerd
RS232 kabel van RJ10 naar DB-9 female connector
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Aansluitingen
Aan de achterzijde van de TC-T10 module zijn vier RJ aansluitingen aanwezig.

Adapter
Op de adapter aansluiting wordt de bijgeleverde voedingsadapter 230 volt naar 12 volt aangesloten.
Aanwezige accucellen worden geactiveerd op het moment dat de voedingsadapter is aangebracht en
indien nodig gecontroleerd opgeladen.
Tegen het omwisselen van de voedingsstekker met de telefoonaansluiting (tel.) is de module
beveiligd.

COM
Op de RJ10 aansluiting COM is een RS232 verbinding beschikbaar om vanuit een PC of
computersysteem, welke voorzien is van een RS232 protocol, data te verzenden en te ontvangen via
GPRS of via een circuit switched verbinding.

I/O
Via de RJ10 aansluiting I/O is het mogelijk een potentiaalvrij contact aan te bieden welke een SMS
verzend naar een vooraf opgegeven telefoonnummer. Ook is het mogelijk een SMS te sturen naar de
TC-T10 module welke een ingebouwd potentiaalvrij contact activeert.
Tegen het verwisselen van beide RJ10 aansluitingen is de module beveiligd.

Tel.
De RJ11 aansluiting Tel. is een POTS aansluiting waarop een analoog telefoontoestel aangesloten
kan worden. Alle mogelijkheden die de aangesloten telefoon voor een spraakverbinding heeft op een
vast netwerk zijn ook hier bruikbaar. Tevens kunnen met deze (tijdelijk aangesloten) telefoon, via een
menu, op het ingebouwde LCD display de functies van de TC-T10 module geprogrammeerd worden.
De POTS aansluiting is tevens geschikt om het TC-3V liftintercom systeem van Traincentre te laten
communiceren met het meldkamersysteem van Traincentre.
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Opstarten TC-T10 module
De TC-T10 module start op zodra de RJ12 connector van de
adapter aangebracht wordt in aansluiting van de module.
Als in de TC-T10 module een noodvoeding is aangebracht
en de adapter niet is aangesloten zal bij voldoende energie in
de accucellen de module opstarten.
Als er géén noodvoeding is aangebracht of onvoldoende
energie aanwezig is in de accucellen start de module op
zodra de adapter is aangebracht in een wandcontactdoos
van 230 volt ~.
Als de adapter in de wandcontactdoos is aangesloten
worden aanwezige accucellen in de module automatisch
gecontroleerd opgeladen.
De TC-T10 module start op met type en uitvoering in het
LCD display. De tekst V2.00d kan afwijken als een andere
versie firmware is geplaatst in de TC-T10 module.
Na het melden van type en versie start de TC-T10 module
met het initialiseren van de interne hardware en geplaatste
SIM kaart.
Dit duurt ca. 20 seconden, afhankelijk van de uit te voeren
functies welke aanwezig zijn op de SIM kaart. Gedurende het
initialiseren is dit zichtbaar op het LCD display.
Hierna is het hoofdscherm zichtbaar in het LCD display bij
een geplaatste GSM-R SIM kaart.
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Verklaring Hoofdscherm
In het LCD scherm linksboven (3842) is zichtbaar op welke
cel in het netwerk de module zicht heeft aangemeld, links
onder wordt de provider weergegeven (GSM-R).
Rechtsboven (-81) wordt de signaalsterkte aangegeven in
dBm en het ↑ geeft aan dat er voedingsspanning aanwezig is
vanuit de adapter en de accucellen van de ingebouwde
noodvoeding worden opgeladen. Bij een niet ingebouwde
noodvoeding, geen accucellen aanwezig of defecte
accucellen wordt een X weergegeven.
Bij een afwezige voedingsspanning en de module van
energie voorzien wordt vanuit de ingebouwde noodvoeding
wordt er een ↓ weergegeven.
Een open pijltje naar boven gericht
betekend dat de
accucellen zijn opgeladen en de netspanning aanwezig is
Rechtsonder in het LCD display wordt een
A – K of G weergegeven.

De betekenis hiervan is:
A - Provider keuze is automatisch waardoor de module bij
een bereikbaar GSM-R netwerk zicht aanmeld op het
GSM-R netwerk en indien nodig omschakelt naar het
back-up netwerk welke staat aangegeven op de SIM
kaart. Het back-up netwerk bij de Nederlandse
Spoorwegen is het KPN netwerk.
K - De module is softwarematig gedwongen zich aan te
melden op het KPN netwerk en blijft daar op staan bij
het uitvallen van de provider en schakelt niet om naar
het GSM-R netwerk. In het display komt netwerk zoeken
te staan.
G - De module is softwarematig gedwongen zich aan te
melden op het GSM-R netwerk en blijft daar op staan bij
het uitvallen van de provider en schakelt niet om naar
een back-up netwerk. In het display komt netwerk
zoeken te staan.
Deze instellingen zijn mogelijk via het ingebouwde menu, zie
hiervoor Provider keuze op pagina 12.
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Programmeren van de TC-T10 module
De TC-T10 module is via het LCD display programmeerbaar
via een ingebouwd menu.
Doormiddel van een aangesloten analoog telefoontoestel op
de Tel. aansluiting van de TC-T10 module is met DTMF
signalen het menu bedienbaar en kunnen instellingen
worden geprogrammeerd.
Het menu is op te roepen door de hoorn van de haak te
nemen.
Door vervolgens # # in te toetsen op de telefoon wordt het
eerste deel van het menu zichtbaar op het LCD display.
Door optie 4 te kiezen wordt het tweede deel van het menu
zichtbaar.
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Instellingen
Hotline telefoonnummer
De hotline functie biedt de mogelijkheid een vooraf
geprogrammeerd telefoonnummer door de TC-T10 module te
laten kiezen.
Neem de hoorn op van het aangesloten analoge
telefoontoestel en kiest # # waardoor het menu geactiveerd
wordt.
Kies optie 1 voor toegang tot het hotlinemenu en vervolgens
nogmaals 1 om het hotlinetelefoonnummer in te voeren.
De invoer is zichtbaar op de onderste regel van het display.
Om het ingegeven hotlinenummer in het geheugen op te
slaan druk op #.
Bij een foutieve invoer of als de invoer niet opgeslagen dient
te worden, druk op *, waardoor u terecht komt in het eerste
deel van het hoofdmenu.
Door het ingeven van alleen een # wordt een eerdere invoer
gewist.

Hotline kiesvertraging
Een hotline kiesvertraging geeft de mogelijkheid zelf een
telefoonnummer te kiezen vóórdat het geprogrammeerde
hotline telefoonnummer door de TC-T10 module gekozen
wordt. De vertragingstijd kan worden ingesteld van 1 t/m 99
seconden.
Neem de hoorn op van het aangesloten analoge
telefoontoestel en kiest # # waardoor het menu geactiveerd
wordt.
Kies optie 1 voor toegang tot het hotlinemenu en vervolgens
2 om de vertragingstijd in te voeren.
De invoer, zichtbaar op de onderste regel van het display,
dient altijd 2 cijfers te bevatten
(05 is 5 sec.). Om de ingegeven vertragingstijd in het
geheugen op te slaan druk op #.
Bij een foutieve invoer of als de invoer niet opgeslagen dient
te worden, druk op *, waardoor u terecht komt in het eerste
deel van het hoofdmenu.
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EIRENE
De EIRENE functie wordt in deze handleiding niet
behandeld. In het eerste deel van het hoofdmenu is optie 2
daarom niet beschikbaar.
Deze functie werkt alleen als de TC-T10 module is voorzien
van TRM3a engine.
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Meld telefoonnummer
Via het menu melden is het mogelijk de TC-T10 via een SMS
bericht een “alive” melding te laten geven.
Het verzonden bericht bevat informatie over:
o Spanning van de accucellen
o Waarde van de aangesloten voedingsspanning
o Waarde van de ontvangstkwaliteit in –dBm
o De cel waarop de TC-T10 zich heeft aangemeld
o De provider waarop is aangemeld
Neem de hoorn op van het aangesloten analoge
telefoontoestel en kiest # # waardoor het menu geactiveerd
wordt.
Kies optie 3 voor toegang tot het melden menu en
vervolgens nogmaals 1 om het meldnummer in te voeren.
De invoer is zichtbaar op de onderste regel van het display.
Om het ingegeven meldnummer in het geheugen op te slaan
druk op #.
Bij een foutieve invoer of als de invoer niet opgeslagen dient
te worden, druk op *, waardoor u terecht komt in het eerste
deel van het hoofdmenu.
Door het ingeven van alleen een # wordt een eerdere invoer
gewist.

Meldtijd
In het meldmenu kan via de optie tijd een meldtijd opgegeven
worden. Dit is de intervaltijd waarop de TC-T10 een SMS
bericht verzend met statusgegevens. De meldtijd kan worden
ingesteld van 1 t/m 740 uur (ca. 1 maand).
Neem de hoorn op van het aangesloten analoge
telefoontoestel en kiest # # waardoor het menu geactiveerd
wordt.
Kies optie 3 voor toegang tot het meldmenu en vervolgens
1 om de meldtijd in te voeren. De invoer, zichtbaar op de
onderste regel van het display, dient altijd 3 cijfers te
bevatten (024 is 24 uur). Om de ingegeven meldtijd in het
geheugen op te slaan druk op #. Om de tijd op 0 uur zetten
dient er 000 # ingegeven te worden.
Bij een foutieve invoer of als de invoer niet opgeslagen dient
te worden, druk op *, waardoor u terecht komt in het eerste
deel van het hoofdmenu.
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Volume
Met volume is het mogelijk de geluidsterkte naar de
ontvanger harder te verzenden en de geluidsterkte welke
ontvangen wordt harder uit de hoorn te laten klinken.
Neem de hoorn op van het aangesloten analoge
telefoontoestel en kiest # # waardoor het menu geactiveerd
wordt.
Kies optie 4 voor toegang tot het tweede deel van het
hoofdmenu. Kiest nu optie 1 om de instellingen van zend- en
ontvangst- volume te bekijken en/of te wijzigen.
Het zendvolume is te wijzigen met de toetsen 1 en 3 op de
aangesloten analoge telefoon. Hierbij geldt dat 1 het
zendvolume zachter zet en 3 het zendvolume harder.
Het ontvangstvolume is te wijzigen met de toetsen 4 en 6 op
de aangesloten analoge telefoon. Hierbij geldt dat 4 het
ontvangstvolume zachter zet en 6 het ontvangstvolume
harder.
De instellingen worden opgeslagen met een #.
Als alleen de instellingen bekeken zijn kan men het menu
verlaten met een #.
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Provider keuze
Door gebruik te maken van het provider menu kan er
handmatig omgeschakeld worden van provider.
Neem de hoorn op van het aangesloten analoge
telefoontoestel en kiest # # waardoor het menu geactiveerd
wordt.
Kies optie 4 voor toegang tot het tweede deel van het
hoofdmenu. Kiest nu optie 2 om de provider instellingen te
kunnen kiezen.
Door optie 1 te kiezen kiest de TC-T10 module automatisch
als eerste een GSM-R verbinding. Mocht er géén GSM-R
verbinding binnen bereik zijn, of als een GSM-R zender is
uitgevallen, zoekt de TC-T10 module verbinding met het
back-up netwerk.
Met optie 2 wordt de TC-T10 module gedwongen contact te
maken met alleen het back-up netwerk. Bij het evt. uitvallen
van het back-up netwerk is er géén verbinding meer en komt
er in het LCD display netwerk zoeken te staan.
Met optie 3 wordt de TC-T10 module gedwongen contact te
maken met alleen het GSM-R netwerk. Bij het evt. uitvallen
hiervan is er géén verbinding meer en komt er in het LCD
display netwerk zoeken te staan.
Na de gemaakte keuze duurt het een aantal seconden
waarna de TC-T10 module zich opnieuw opstart.
De gemaakte keuze staat rechtsonder in het LCD display,
aangegeven met een A – K of G. Voor verdere verklaring zie
pagina 6.
Het menu kan verlaten worden met een *, zonder een keuze
te maken, waarna weer het eerste deel van het hoofdmenu
gepresenteerd
wordt.
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SMS functies
Opvragen status van de TC-T10 module
Door middel van het verzenden van een SMS bericht naar de
TC-T10 module is het mogelijk de actuele status op te
vragen. Zend het bericht STATUS (in hoofdletters) naar de
TC-T10 module waarna deze de status terugzend naar het
telefoonnummer welke het bericht verzonden heeft.
Het verzonden bericht bevat informatie over:
o Batterij spanning van de accucellen
(NA=niet
aanwezig
bij
geen
ingebouwde
noodstroomvoorziening of defecte accucellen)
o Waarde van de aangesloten voedingsspanning
o Waarde van de ontvangstkwaliteit in –dBm
o De cel waarop de TC-T10 zich heeft aangemeld
o De provider waarop is aangemeld

SMS bericht verzenden bij wegvallen netspanning
De TC-T10 module zendt een SMS bericht bij het wegvallen
van de netspanning, mits aan twee voorwaarden wordt
voldaan:

1. In het melden menu dient een telefoonnummer te zijn
ingevuld. (Als er geen gebruik wordt gemaakt van de
“alive” functie kan de meldtijd op 0 uur worden gezet.
Naar het geprogrammeerde telefoonnummer wordt
dan het SMS bericht verzonden).
2. De TC-T10 module dient voorzien te zijn van een
noodvoeding en active accucellen.

SMS bericht verzenden om de ingang te
(de)activeren
Door de aansluitpunten 1 en 4 kort te sluiten van de I/O
ingang achterop de TC-T10 module zend deze een bericht
naar het telefoonnummer wat is geprogrammeerd bij
meldnummer, ongeacht welke tijd is ingevuld bij meldtijd.
De verzonden tekst is bij punten 1 en 4 kortgesloten:
Input gesloten en bij punten 1 en 4 open: Input open.
Desgewenst kan volgens opgaaf een andere
geprogrammeerd worden.

tekst

SMS bericht ontvangen om de uitgang te
(de)activeren
Bij het verzenden van een SMS bericht met de tekst AAN (in
hoofdletters) wordt de potentialen uitgang actief (punt 2 en 3
van de I/O aansluiting). Door het bericht UIT via een SMS te
verzenden wordt de I/O uitgang gedeactiveerd.
Note: SMS berichten worden alleen binnen het GSM-R netwerk verzonden.
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Data transmissie
Met de TC-T10 module is het mogelijk data te verzenden en
te ontvangen vanuit een PC of elk ander computersysteem
welke beschikt over een RS232 aansluiting met Xon / Xoff
controle. De data kan verzonden worden over GPRS van het
GSM-R netwerk, hiervoor dient de SIM kaart geconfigureerd
te zijn.
Sluit hiervoor de bijgeleverde RS232 kabel aan op een COM
poort van een PC / computersysteem en de RJ10 aansluiting
op de TC-T10 module. Mocht de PC niet over een COM poort
beschikken is het ook mogelijk hiervoor een kabel te
gebruiken welke beschikt over een ingebouwde RS232 naar
USB omzetter. Op de PC dient de driver geïnstalleerd te
worden welke hoort bij deze kabel.
Zie voor het instellen van een PC voorzien van Windows
bijlage 1. Voor het instellen van een ander computersysteem
raadpleeg hiervoor de informatie behorende bij dat
systeem.
Indien men gebruik wenst te maken van een circuit switched
verbinding dient in de PC / computersysteem het betreffende
telefoonnummer geprogrammeerd te worden van het modem
waarmee gecommuniceerd dient te worden en de regel met
extra initialisatieopdrachten dient leeg te zijn.
Tijdens dataoverdracht via GPRS is niets zichtbaar in het
display wat duid op het verzenden en/of ontvangen van data.
Het standaard beeld is zichtbaar met een gedoofde
achtergrondverlichting.
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Parameter Specificities
 Radiomodule
o TRM-3 of TRM3a (Triorail) Technische
data
 Dimensions 35 x 32.5 x 2.95 mm (L x W x
H)
 Weight 5.5 g
 Supply voltage range 3.3...4.8 V
 Power consumption: Power down 50 μA
 Sleep mode 3.0 mA (DRX=5)
 Idle mode 15 mA
 Speech mode 260 mA (average),
 GPRS (class 10) 450 mA (average)
 Peak 3 A
 Temperature Range: Normal operation: 20°C to +70°C
 Restricted operation: -40°C to +70°C
 Storage: -40°C to +85°C
o System / Standards
 Quad-band GSM-R / EGSM 900 / GSM
1800 / GSM 1900
 GSM Phase 2 / Phase 2+
 GPRS multi-slot class 10
 Output power:
 Class 4 (2 W) at GSM-R / EGSM900
 Class 1 (1 W) at GSM1800 / GSM 1900
 AT commands via serial interface
o

o Interfaces
 Interface to external SIM
 Board-to-board connector
 Digital and analog audio interfaces
 Two serial interfaces
 Power supply 3.3 ... 4.8 V
 Antenna connector and antenna solder
pad
 Battery charger

o Data services
 GPRS class 10
 Mobile station class B
 PBCCH support
 Coding scheme CS 1- 4
 CSD data transmission
 up to 14.4 kbps; USSD
 Non transparent mode: V.110
 Fax: group 3, class 2
 TCP/IP stack access via AT command
 Internet services: TCP, UDP, HTTP, FTP,
SMTP, POP3

Specials features
 RIL driver for Microsoft® Windows
Mobile® 6 based devices
 Multiplex driver for Microsoft® Windows
XP® and Windows Vista®

o

Specifications voor voice
 Triple-rate codec for HR, FR, EFR
 Adaptive multi rate (AMR)
 Hands-free operation
 Noise reduction and echo cancellation

o SMS via GSM en GPRS
 Point-to-point MO and MT
 SMS cell broadcast
 Text and PDU mode
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Technische gegevens
GSM-R TC-T10 module
 Telefoon/PABX
o RJ11 connector; POTS, DC
kortsluitstroom 30mA off hook; belsignaal
25Hz (40V RMS); CLIP, DTMF.
 Antenne
o Omnidirectional Quadband Mag Base 2m
FMA of FME Female.
 Telemetry I/O
o RJ10 connector; 1 ingang en een uitgang
potentiaal vrij
 DC Adapter aansluiting
o RJ12; 8-32VDC
EU, US & AU Adapters
 Accucellen
Sanyo NiMh AAA 1000mA
Ca. 9 uur stand-by / 2 uur spreektijd.
Vervang termijn NImH cellen elke 4 jaren.
 SIM toegang
o Push/push voor een mini SIM kaart
 Behuizing
o Geanoiceerd aluminium en ABS randen
 Maatvoeringen/gewicht
o 170mm x 105mm x 35; 445 gram. Excl.
accessories
 Temperatuur/vochtigheid
o In bedrijf: -20C to +70C
In opslag: –40C to +85C
Vochtigheid 10-90% niet condenserend
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Bijlage 1
Aanmaken modem en inbelverbinding

Aanmaken modem & inbeIverbinding
Handleiding voor het installeren van een GPRS inbelverbinding met behulp voor windows
voor een TC-T10 GSM-R Terminal modem.

Versie: 1.0
Versie: 1.5

TC-T10

Datum: 28 augustus 2003
Datum: 3 april 2007
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Aanmaken modem & inbeIverbinding voor GPRS

Inhoudsopgave
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Veiligheid bij gebruik van Internet ..........................................................................................16
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Aanmaken modem & inbeIverbinding voor GPRS

1

Voorbereiding

Dit document beschrijft de procedure voor het installeren van een internetverbinding met
behulp van een TC-T10 GSM-R terminal GPRS-modem en een computer met Windows 95,
98, ME, NT 4.0, 2000 of XP. De verbinding tussen de computer en het modem wordt
gemaakt met behulp van een seriële kabel (RS232).
Voor het installeren van een internetverbinding heeft u het volgende nodig:
-Een computer met een Windows versie geïnstalleerd, alsmede de bijbehorende
installatie cd-rom.
-Een GSM-R terminal modem, compleet met netvoeding, antenne en seriële kabel.
-Een Prorail Wireless Web simkaart. Zorg ervoor dat een eventuele pincode verwijderd is.
-De GPRS-instellingen van het GSM-R netwerk.
-Een account met administrator rechten.
Sluit de seriële kabel aan tussen het modem en de computer, stop de simkaart in het modem
en zet het modem aan. Sluit ook de antenne aan op het modem.
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Aanmaken modem & inbeIverbinding voor GPRS

2

InstaIIatie TC-T10 terminaI GPRS modem

Het TC-T10 terminal modem maakt gebruik van de drivers van een standaard 19.200
modem. Als de er op het systeem al een standaard 19.200 modem is geïnstalleerd kunt u dit
hoofdstuk overslaan en verder gaan met hoofdstuk 3. U kunt dit controleren door aan de
hand van stap 1 en 2 zoals deze in hoofdstuk 2.1 beschreven staan.
Er is een verschil tussen het installeren van een modem onder Windows 95, 98 en
Millennium, en het installeren van een modem onder Windows NT, 2000 en XP.
2.1

Windows 95, 98, 98SE of MiIIennium (ME)

Om een standaardmodem te installeren onder Windows 95, Windows 98, Windows 98 SE of
Windows Millennium (ME) onderneemt u onderstaande stappen:
Stap 1:

Ga naar Start > Instellingen > Configuratiescherm en klik op het pictogram “Modems”.
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Stap 2:

Als onderstaand venster verschijnt klik dan op “Toevoegen…”. Ga anders verder met stap 3.

Stap 3:

Selecteer de optie “Modem niet detecteren” en klik op “Volgende”.
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Stap 4:

Selecteer uit de lijst met fabrikanten de optie “(Standaard-modemtypen)” en uit de lijst met
modellen "Standaard 19200 bps modem” (zie figuur). Klik op "Volgende >".

Stap 5:

Selecteer de COM-poort waarop het modem is aangesloten. Dit is waarschijnlijk
“Communicatiepoort (COM1)”.

Klik wederom op “Volgende >” om de installatie van het modem te starten. Mocht er om de
Windows cd-rom gevraagd worden, stop deze dan in de cd-rom speler.
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Stap 6:

Selecteer het zojuist geselecteerde modem in het lijstje met modems (zie onderstaand
figuur) en klik op “Eigenschappen”.

Stap 7:

Verander de maximumsnelheid van het modem in “115200” (zie onderstaand figuur).

Klik op “OK” en daarna op “Sluiten”. Het modem is nu geïnstalleerd.
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2.2

Windows NT, 2OOO of XP

Start – instellingen – configuratie: telefoon & modemopties

Tabblad: modems – toevoegen: .modem niet detecteren

Standaard modem 33600 bps kiezen
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Kies de COM-poort

Kies voltooien.
Eigenschappen van de nieuwe modem – tabblad: geavanceerd.
Voeg de extra initialisatieopdracht toe: AT+CGDCONT=1, “IP”, “APN”
Vul het juiste bijbehorende APN in voor de gebruikte netwerkoperator.
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3

GPRS inbeIverbinding aanmaken

3.1

Windows 95, 98, 98SE of MiIIennium (ME)

Onderneem de volgende stappen om een GPRS inbelverbinding aan te maken in Windows
95, Windows 98, Windows 98 SE en Windows Millennium. De screenshots zijn afkomstig
van Windows 98 SE. Voor de andere Windows versies kunnen de plaatjes iets afwijken.
Stap 1:

Ga naar: Start > Programma’s > Bureauaccessoires > Communicatie, klik op “Externe
toegang” en daarna op “Nieuwe verbinding maken”.*

* Bij Windows 95 is “externe toegang” te vinden onder:
Start > Programma’s > Bureau-accessoires
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Stap 2:

In het venster dat verschijnt kunt u de naam van de verbinding invullen. In de combobox
kiest u het geïnstalleerde "Standaard 19200 bps modem".

Klik op “Volgende >”.
Stap 3:

Vul als netnummer 123 in, en als telefoonnummer het nummer *99# (Kijk dit voor de
zekerheid na in de gegevens die u van uw operator heeft gekregen).

Klik op “Volgende >” en daarna op “Voltooien”.
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Stap 4:

Ga naar de aangemaakte verbinding (in het venster “Externe toegang”), klik hier met de
rechter muisknop op en selecteer “eigenschappen”.

Haal het vinkje weg bij de optie “Netnummer en kieseigenschappen gebruiken”.
Stap 5:

Ga naar het tabblad “Servertypen”. Hier dienen alle vinkjes behalve die bij “TCP/IP” en
“Softwarecompressie inschakelen” weggehaald worden. Het “Type externe toegangsserver:”
is “PPP: Internet Windows…etc”.

En klik vervolgens op “OK”.
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Stap 6:

De verbinding is nu klaar om gebruikt te worden. Dubbelklik op de gemaakte verbinding en
vul de gebruikersnaam en wachtwoord in zoals de netwerk provider die verstrekt heeft.
Bij gebruik van Vodafone wireless web zijn de Gebruikersnaam en Wachtwoord “Vodafone”.
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3.2

Windows NT, 2OOO of XP

Start – instellingen – netwerkverbindingen

Nieuwe verbinding maken: “verbinding met internet”
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Handmatig verbinding maken via inbelmodem

Handmatig verbinding maken via inbelmodem

Selecteer de juiste com-poort

Geef de naam aan de verbinding

Vul het GPRS telefoonnummer *99***1# in

Geef gebruikersnaam & wachtwoord in

Inbelverbinding is klaar voor gebruik
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VeiIigheid bij gebruik van GPRS
Als u mailt of over het internet surft, heeft u een open verbinding met het internet. Deze
verbinding met het internet is niet zonder risico’s (kijk voor informatie op www.surfopsafe.nl
van Ministerie van Verkeer en Waterstaat). Bij Wireless web is dit niet anders: de verbinding
wordt nu alleen mobiel gemaakt. Dat betekent echter ook dat u te maken kunt krijgen met
ongewenst en ongemerkt dataverkeer of met inbraak op uw systemen door bijvoorbeeld
hackers. Dit kan gewenst ongemerkt verkeer zijn dat nodig is om optimaal gebruik te maken
van bepaalde internettoepassingen zoals instant messaging en chat en het constant
actualiseren van webpagina’s. Maar ook ongewenst ongemerkt verkeer waar u niet om
gevraagd heeft (van hackers bijvoorbeeld).
Wij raden u aan zoveel mogelijk gebruik te maken van software voor bescherming tegen en
controle van dit ongewenste verkeer. Zorg daarom dat uw computersystemen op een zo veilig
mogelijke manier gebruik maken van GPRS.

Opt-out regeIing
Sinds september 2006 hebben verschillende providers een beveiliging ingevoerd tegen
overbodig internet verkeer. Er zouden immers kosten gemaakt kunnen worden als het
modem met een extern IP adres benaderd zou worden. Een modem verbinding is dan ook
alleen maar geactiveerd naar het internet als er een actie vanuit het modem wordt
ondernomen.
Voor sommige toepassingen is dit niet wenselijk en moet het modem altijd vanuit het internet
aangeroepen kunnen worden. De opt-out regeling zet deze verbinding geheel open. Het is
een provider functionaliteit, die aangevraagd kan worden. Bij een enkele provider is dit
standaard. Informeer erna bij je provider.
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Foutcodes Modems (Windows)
COM poort in gebruik

Authenticatie probIeem PAP/CHAP

Verkeerde COM poort

Geen GPRS op de SIM
Geen GPRS op het modem
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