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Dit artikel is één in een serie om te helpen in de opstelling, het oplossen van problemen, en het
onderhoud van Cisco MKB producten (voorheen Linksys Business Series).
 
Q. Hoe verbind ik mijn Linksys router aan een Linksys VOIP router?A. 
 
Opmerking: Voordat u een Linksys router aan een Linksys VOIP-router koppelt, zorg ervoor dat
beide verschillende IP-adressen hebben. Dit is verplicht omdat als beide routers hetzelfde IP-
adres hebben, u IP-adresconflicten zult ervaren. Als beide routers hetzelfde IP-adres hebben,
moet u het IP-adres van de Linksys router wijzigen om elk conflict te voorkomen.
 
Er zijn twee manieren om een Linksys router aan een Linksys VOIP-router te toewijzen:
 

 
Door de Ethernet-poort van de Linksys router aan te sluiten op de Ethernet-poort van de Linksys
VOIP-router, worden de computers die op beide routers zijn aangesloten op hetzelfde LAN IP-
segment. Dit maakt het mogelijk netwerkbronnen binnen het netwerk te delen. Klik hier voor
instructies.
 
Door de internetpoort van de Linksys router aan te sluiten op de Ethernet-poort van de Linksys
VOIP router, zal het gemakkelijker zijn om te identificeren op welke router de computers zijn
aangesloten omdat ze verschillende LAN IP-segmenten zullen hebben. Klik hier voor instructies.
 
Opmerking: Voordat u de router Linksys configureren, dient u ervoor te zorgen dat deze niet is
verbonden met de Linksys router, waar de breedbandmodem is aangesloten. Volg vervolgens
deze instructies:
 
Het laden van een Linksys router aan een Linksys VOIP-router (LAN-LAN)
 
Om een router in Linksys aan een router in een Linksys VOIP te cascaderen, moet u twee stappen
uitvoeren:
 

Een van de Ethernet poorten van de Linksys router aansluiten op een van de Ethernet-poorten
van de Linksys VOIP-router.

Een van de Ethernet poorten van de Linksys VOIP router aansluiten op de Internet poort van de
Linksys router.



 
Een computer aansluiten op de Linksys router
 
Opmerking: Dit artikel veronderstelt dat u reeds de router van de VOIP van Linksys hebt die werkt.
 
Stap 1: 
Sluit de computer en stop het aan op een van de genummerde poorten aan de achterzijde van de
Linksys router.
 

?
 
Opmerking: Het beeld van de router kan afhankelijk van het model en het versienummer
verschillen.
 
Stap 2: 
Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de Linksys router.
 

Een computer aansluiten op de Linksys router
De Linksys router met LAN-to-LAN verbinding configureren??



 
Nadat u een pc op de router hebt aangesloten, dient u de Linksys router voor een LAN-to-LAN
verbinding te configureren. Raadpleeg de onderstaande stappen voor meer informatie.
 
De Linksys router met LAN-to-LAN verbinding configureren
 
Stap 1: 
Toegang tot de webgebaseerde setup-pagina van de router. Klik hier voor meer informatie.
 
Stap 2: 
Wanneer de op web-gebaseerde setup-pagina van de router verschijnt, zoek dan naar Lokaal IP-
adres en verander het naar "192.168.15.2" zodat beide routers op hetzelfde IP-segment zullen
staan.
 

/content/en/us/support/docs/voice-unified-communications/spa8000-8-port-ip-telephony-gateway/108646-setup-voip-108646.html


 
Stap 3: 
Zoek naar de instellingen van de Server van de Toegang van het Netwerk (DHCP) en stel DHCP
Server in om uit te schakelen.
 

 
Stap 4:



Klik op .
 
Stap 5: 
Klik op Advanced Routing en verander de gebruiksmodus naar router.
 

?
 
Stap 6:
 

Klik? .
 
Stap 7: 
Sluit een standaard Ethernet-netwerkkabel aan op een van de genummerde Ethernet-poorten op
de Linksys VOIP-router, waar de breedbandmodem wordt aangesloten. Vervolgens sluit het
andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort van de Linksys router die u
zojuist hebt geconfigureerd.
 



 
Het vangen van een Linksys router aan een Linksys VOIP router met Internet-to-LAN verbinding
 
Sluit een standaard Ethernet-netwerkkabel aan op een van de genummerde Ethernet-poorten op
de Linksys VOIP-router, waar de breedbandmodem wordt aangesloten. Sluit dan het andere eind
van de Ethernet kabel aan op de haven van Internet van de router Linksys die u net hebt gevormd.
 



●

 
Opmerking: Er zijn geen verdere formaties nodig als de poort op Internet van de router Linksys
met één van de Ethernet-poorten van de router Linksys VOIP zal worden verbonden.
 
Als beide routers het zelfde Lokale IP Adres hebben, verander het IP-adres van de Linksys router
naar een ander IP-segment. Klik hier voor meer informatie.
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