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Meest gestelde vragen 

Kan ik via een SMS de router een reboot geven? 
 

Ja, dit is mogelijk. De router dient zich wel op een GSM netwerk te hebben aangemeld. 

 

Wanneer de router op een netwerk is aangemeld kan een SMS verstuurd worden met de tekst “reboot” naar het nummer van de 

simkaart. 

 

Hiervoor openen we de Modeminstellingen op de configuratiepagina (Administratie > Projectnaam > Routernaam) van de router. 

 
 

Configureer hier het Telefoonnummer van de simkaart (de SMS versturen we naar dit nummer) en selecteer de optie 

Inschakelen besturing via SMS. 
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Als de instellingen met de router gesynchroniseerd zijn kan een SMS bericht met de tekst REBOOT 

(zonder aanhalingstekens) verzonden worden naar het telefoonnummer van de simkaart. 

 
 

Er zijn meer SMS acties mogelijk, zie hiervoor de tabel op de volgende pagina. 

 

Let op! Gebruik alleen hoofdletters in het SMS bericht. 
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SMS acties 

INET START 
of 
INET STOP 

Besturing van de internetverbinding van de industriële router. Merk op dat 
slechts één set actieve internetverbindingen kan worden bestuurd door de 
gevestigde industriële router. 

IPSEC START 
[connection name] 
of 
IPSEC STOP 
[connection name] 
 
PPTP START 
[connection name] 
of 
PPTP STOP 
[connection name] 
 
OPENVPN START 
[connection name] 
of 
OPENVPN STOP 
[connection name] 
 

 
 
 
 
Het maakt niet uit welk VPN type is geselecteerd, de naam van de 
verbinding moet altijd overeenkomstig worden gespecificeerd  
(voorbeeld: OPENVPN START Wizard). 
 
Bovendien moet u er rekening mee houden dat de naam van de verbinding 
hoofdlettergevoelig is! 

REBOOT De industriële router zal met dit commando herstarten. Hou er rekening 
mee dat uw industriële router gedurende deze tijd geen andere 
commando's zal uitvoeren. 

OUT ON 
of 
OUT OFF 

Met het commando OUT ON [uitgangsnummer] of OUT OFF 
[uitgangsnummer] kunt u de uitgangen van uw router ook via SMS in- of 
uitschakelen (voorbeeld: OUT ON 1, schakelt uitgang 1 in - OUT OFF 1, 
schakelt uitgang 1 uit). 

IN STATUS IN STATUS, dit commando reageert door de status van de ingangen aan te 
geven. 

GSM CMD Met het commando GSM CMD [at-commando] is het mogelijk om AT-
opdrachten naar het modem in de router te sturen. Het antwoord van het 
modem wordt via SMS naar het afzenderadres gestuurd (voorbeeld: "GSM 
CMD AT+cops" reageert met informatie over het netwerk en de provider). 

 

 

Hou er rekening mee dat alleen de eerste 160 karakters van de modemreactie worden overgedragen. 


