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IPsec SERVER
med UR5i v2

· sida  3 (17)

Starta en IPsec klient i din 
dator, det finns flera att välja 
på tillexempel 
 
Cisco, 3Com, D-link och NCP

Klicka på configuration, vidare 
på link to Corporate Network 
Using IPsec

Välj ett namn för uppkopplingen

1

3

2



IPsec SERVER
med UR5i v2

Din dator är uppkopplad via 
nätverk till Internet

Main mode, ingen PFS
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Den publika IP adressen du vill 
nå, t.ex. ett simkort, ett kontors 
fasta yttre adress mm

Lösenordet du satte i routern, 
admin används i exemplet, IP 
adressen är din dators IP
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IPsec SERVER
med UR5i v2

Här kan du manuellt ange 
vilken IP adress klienten ska 
använda, din IP t.ex.

Klicka på ON, när länken blir 
grön då är tunneln uppe, se 
även bilden på routerns Status 
för IPsec
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Lämna brandväggen i läge off
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IPsec SERVER
med UR5i v2

Pröva även att skicka ping från 
din dator till datorn på routerns 
lokala nätverk

Inställningarna i routern
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Exempel på uppkoppling med 
Real VNC, fjärrskrivbord
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IPsec SERVER
med UR5i v2

Bilden visar en lyckad upp-
koppling med IPsec
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IPsec till nätverk
med UR5i v2

· sida  8 (17)

Inställningar i routern, obs sim-
kortet är ett vanligt kontantkort 
från Telia, icke publik IP adress
 

Under punkten IPsec ser du att 
tunneln är uppe

Prova att pinga adresser på 
kontoret, obs flera brandväg-
gar i datorn gör att de inte 
svarar
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IPsec till nätverk
med UR5i v2
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Prova i såfall att pinga flera 
adresser på kontoret, skri-
vare och kameror brukar vara 
ställda för svar

Inställningar i kontorets brand-
vägg en D-Link, övriga t.ex. 
Cisco fungerar också.
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IPsec till nätverk
med UR5i v2
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Notera ”Main mode” och DH2 
1024, 3DES, MD5 UR5iv2 
klarar flera andra, men här är 
en enkel start

Ping ifrån dator på kontoret till 
dator ihop med routern
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Inloggning i datorn på rou-
terns lokala sida från kontors-
sidan
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PPTP 
med UR5i v2
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PPTP anslutning från router till 
router 
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PPTP 
med UR5i v2

· sida  12 (17)

PPTP anslutning från kontor till 
router. Inställningar i den egna 
datorn
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PPTP 
med UR5i v2
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Inställning i routern

3

PPP1 visar att PPTP tunneln 
är uppe
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PPTP 
med UR5i v2
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Ping från den egna datorn 
av datorn på routerns lokala 
nätverk
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Bild av fjärrskrivbordet i datorn 
på routerns lokala nätverk
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L2TP 
med UR5i v2
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Anslutning av en L2TP tunnel 
från en enskild dator till en 
UR5iv2 router med publik IP på 
simkortet. Börja med att skriva 
in serverns IP nummer, t.ex. ett 
publikt IP på ett simkort
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L2TP 
med UR5i v2
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Klicka på anslut

Starta en Real VNC (fjärrskriv-
bord) session till samma dator
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Pröva att pinga datorn på rou-
terns lokala nätverk
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L2TP 
med UR5i v2
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Inställningar i routern som 
L2TP server, OBS! måste ha 
publik IP på simkortet eller att 
adressen går att nå via Dyndns 
mm.
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Notera ppp1, visar att tunneln 
är uppe
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