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Routers verhuizen naar mbCONNECT24 V2
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1. Inleiding
Deze How To Do omschrijft de procedure hoe devices (mbNET routers (MDH8xx) en mbSPIDER datamodem) van het portaal
mbCONNECT24 naar rsp.mbCONNECT24 V2.
Doelgroep:
Alle gebruikers welke het service portaal mbCONNECT24 hebben en willen overstappen naar het nieuwe geavanceerde portaal
mbCONNECT24 V2.
Eisen / basisvoorwaarden voor een verhuizing:
1.

Toegang tot het portaal.
Je toegang tot het actuele portaal en het nieuwe portaal mbCONNECT24 V2 nodig hebt. Je kunt een verzoek voor het nieuwe
portaal doen via www.mbconnectline.com.

2.

Verhuizing alleen maar mogelijk met gebruiker “admin@account”.

3.

Actuele software.
Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van de remote-client software mbDIALUP hebt.

4.

Actuele firmware.
Zorg ervoor dat de te verhuizen devices tenminste de volgende firmware hebben.
mbNET:
mbNET.mini:
mbNET-WLAN:
mbSPIDER:

V 3.5.0
V 1.3.0
V 4.2.0
V 2.2.0

De meest actuele versie van de software mbDIALUP als ook de firmware kan gedownload worden via
www.mbconnectline.com > Downloads.
5.

CTM geactiveerd
Zorg ervoor dat de CTM geactiveerd is op elk device welke verhuisd moet worden.
(Informatie over deze procedure kan gevonden worden in de desbetreffende handboeken).

6.

Toegankelijkheid op mbCONNECT24 V2
mbCONNECT24 V2 moet bereikbaar zijn (Firewall, open poorten etc.).
Alleen de configuratie en Web2go connecties worden verhuisd. Gebruikersinstellingen en verworven licenties zijn
onaangetast.
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2.

Overzicht; verhuis devices in een paar stappen naar mbCONNECT24 V2
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Inloggen

mbCONNECT24

• Inloggen als "admin@account"
• Controleer compatibiliteit met rsp.mbCONNECT24

V1

Kies devices

• Vereisten: Device moet online zijn (verbonden met internet)
• Meerdere devices zijn mogelijk tegelijk

• Controleer of de devices kunnen verbinden met rsp.mbCONNECT24 V2
Controleer

beschikbaarheid

• Download bestand *.enc
Download

Inloggen
mbCONNECT24

• Inloggen als "admin@account"

V2

• Upload bestand *.enc
Upload

Uitlezen

Transfer

• Kies devices welke worden getoond in het project
• Importeer de devices

• Laadt de configuration in mbCONNECT24
• Laadt via CTM
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3. Verhuis devices naar rsp.mbCONNECT24
3.1 Export data van het devices van mbCONNECT24
Na het openen van je account op mbCONNECT24 kan je de “Device list” openen. In een extra tabblad kan je zien “V2 Update
Check”. Hier heb je de mogelijkheid om te controleren of de bestaande devices worden ondersteunt op mbCONNECT24 V2.

Let op dat je inlogt met admin@account, want anders verschijnt het tabblad V2 Update Check niet.
Klik op het tabblad “V2 Update Check”, onderstaande pagina verschijnt.

Hier krijg je een overzicht met welke devices compatibel zijn met mbCONNECT24 V2 en ook welke devices nog een firmware
update nodig hebben.
Let op bij de serie MDH6xx geeft die aan dat deze niet ondersteunt worden in mbCONNECT24 V2, dit is echter wel het geval
maar deze kunnen niet verhuisd worden, maar moeten handmatig aangemaakt worden in portaal V2.
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BENAMING

OMSCHRIJVING

Status

Status van het device, offline of inactief.

Name

Naam van device.

Type

Type van device.

Firmware State

Hier kan je zien welke devices compatible zijn met mbCONNECT24 V2 en bij welke devices er een
firmware update noodzakelijk is.

CTM enabled

Het versturen van de configuratie over internet is alleen mogelijk met een actieve CTM-connectie.
Controleert de bereikbaarheid van de devices tot mbCONNECT24 V2. Alleen mogelijk als het device
online is. Om een test uit te voeren moeten de desbetreffende devices geselecteerd worden.

Reach Test

De nieuwste firmware is nodig in het device om een succesvolle test te hebben.
V2 Ready

Laat de status van de compatibiliteit van mbCONNECT24 V2 zien en of het mogelijk is om een export te
maken van de device.

Last Export

Laat de laatste export zien.

Als het device beschikt over de nieuwste firmware en compatibel is met mbCONNECT24 V2 kan je de alle devices selecteren
welke je wilt exporteren.
Als alle data correct is en gereed is voor verhuizing verschijnt een floppy disk symbool aan de rechterzijde.

Wanneer de devices geselecteerd zijn klik dan op de button
De data wordt opgeslagen als encrypted *.enc bestand.

.
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De geëxporteerde data kan nu geïmporteerd worden in de rsp.mbCONNECT24.
Log hiervoor nu in (met admin@account) op het portaal mbCONNECT24 V2.
3.2 Importeer data van devices in rsp.mbCONNECT24
Om devices te importeren moet er een project geopend worden of gemaakt worden op mbCONNECT24 V2. Hoe een project
gemaakt kan worden is te lezen in de “Opstarthandleiding”.

Na het openen of maken van een nieuw project moet er geklikt worden op
.
Nu kan er gekozen worden voor aanmaken van een nieuw project of importeren van een device.
Let op dat je inlogt met admin@account, anders verschijnt de optie Import devices niet.

Om de geëxporteerde data te openen klik op “Import Devices”.
En selecteer het opgeslagen *.enc bestand.
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Als u klikt op “Choose File” kan het *enc. bestand gekozen worden. Nadat je op Upload geklikt hebt verschijnt het
menu “Import Details” waar de belangrijke informatie van de devices te zien is.

Let op dat u niet twee keer dezelfde naam en serienummer gebruikt in hetzelfde portaal.
Als de data correct is en geaccepteerd door mbCONNECT24 V2 klik dan op de button
Accepteer vervolgens met “OK”.

en daarna op “Import Devices”.

Vervolgens zijn de devices te zien in het project.

De laatste stap is om de verhuizing te lanceren op het “oude” portaal mbCONNECT24 V1.
Log hiervoor weer in op dit portaal met admin@account.
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Klik hiervoor onder tabblad “V2 Update Check” op het symbool

.

Vul hier nu de accountnaam van het nieuwe portaal mbCONNECT24 V2 in.

Let op dat je alleen de naam invult (admin@account) zonder gebruiker en zonder @.
Het device wordt nu automatisch aangemeld op het nieuwe rsp.mbCONNECT24.
mbCONNECT24 V1

mbCONNECT24 V2
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Het kan zijn dat hierna de router in het nieuwe portaal gesynchroniseerd moet worden, klik hiervoor op
Het kan ook zijn dat de rechten niet staan ingesteld. Dit is te zien aan het symbool
admin@account dit device kan benaderen.
Pas in dit geval nog de toegangsrechten aan door op

.

. Dit geeft aan dat alleen de gebruiker

te klikken.

Kies hier nog voor “Use Project Settings” of “Select Users”.

Synchroniseer nu deze instellingen nog met de router. Het symbool
mogelijk om de router uit mbCONNECT24 V1 te verwijderen.

verdwijnt nu en de “verhuizing” is compleet. Nu is het
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4. Waarschuwing; DNS naam firewall klant
Het kan voorkomen dat in de firewall van het bedrijfsnetwerk port 80, 443 of 1194 wordt geopend voor de DNS naam van de
mbCONNECT24 server.
De DNS namen zijn:
mbCONNECT24 V1
mbCONNECT24 V2

vpn2.mbconnect24.net
rsp-vpn.mbconnect24.net

Conclusie heeft de eindklant de poorten specifiek opengezet voor de DNS naam van de server laat de eindklant dit dan
aanpassen in zijn firewall.
Dit is ter plekke in de router ook te controleren door via de LAN interface een verbinding te maken en het IP-adres van de LAN in
een webbrowser in te vullen. Dan zie je in de cloud status in stap 3 of de poorten geblokkeerd worden. Indien geblokkeerd dan is
de LED status voor de poort rood.
Indien de poort niet openstaat neem dan contact op met de beheerder van het bedrijfsnetwerk.
mbCONNECT24 V1

mbCONNECT24 V2
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