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Aankomst ter plaatse 

Bij aankomst dient u het Kterio Engineering-team op de hoogte te stellen van het volgende: 

• Naam van de locatie 

• Serienummer van de Lenovo Gateway (op de doos) 

• Sim Card EID-nummer (de sim-kaarthouder met deze informatie bevindt zich in de 
Lenovo doos) 

 

 

Aanmeldingsgegevens van Lenovo 

• Gebruikersnaam: Engineering 

• Wachtwoord: Password09012 

• Lokaal IP-adres: 192.168.1.100 (standaard IP van de gateways bij de installatie). 

 

Contact opnemen met Kterio Engineers  

• Voordat u contact opneemt met het Kterio Engineering-team, moet het volgende eerst 
door u zelf te worden gecontroleerd: 

o Controleer of de Lenovo Gateway is geïnstalleerd, samen met het geïnstalleerde 
BMS-systeemtype (Priva, Johnson Controls, Sauter, enz.) 

o De simkaart is online en heeft een IP-adres. (Raadpleeg "Sim card Help Guide" 
voor instructies). 

o Bevestig dat u de regelaars en datapunten kunt ontdekken via een externe 
BACnet-tool (bijv. Yabe) en dat die gedetecteerde datapunten kunnen worden 
gelezen. 

o Als de datapunten kunnen worden gelezen, verbreek dan de verbinding met het 
BACnet-netwerk, omdat slechts één systeem tegelijk met de BACnet-poort kan 
communiceren (BACnet-poort 47808). 

• Als er problemen op de locatie zijn die u moeilijk kunt oplossen, neem dan contact op 
met het Kterio Engineering Team voor ondersteuning. 

• Contactpersoon techniek (engineeringuk@kterio.com) 
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Sim-kaart controle 

Voer ipconfig uit: 

• Open de opdrachtprompt 

o Typ in de zoekbalk 'CMD' en selecteer de applicatie 'Command Prompt' 

 

 

• Wanneer 'Opdrachtprompt' is geopend, voert u 'ipconfig' in en drukt u op Enter 

• Lenovo Gateway SIM-kaart IP-adres voorbeeld 

• Als er een IP-adres is, weten we dat de Sim online is en communiceert 

• Controleer de onderstaande instellingen en corrigeer ze indien nodig 
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Sim-kaart instellen  
• Open netwerk- en internetinstellingen 

• Ga naar Mobiel en controleer de volgende instellingen - 

• 'Data roaming opties' moeten als volgt worden ingesteld: Roam 

• 'Gebruik mobiel in plaats van wi-fi' moet als volgt worden ingesteld: Altijd. 

• Ga naar 'Geavanceerde opties' 

• 'Instellingen mobiele provider' moet het volgende zijn: KPN 

• Bij 'Internet APN' moet het volgende zijn toegevoegd: globaldata.iot 

• 'APN toevoegen' moet het volgende zijn toegevoegd: globaldata.iot.  

• Als het internet of Attach APN de globaldata.iot niet hebben, voeg ze dan toe met behulp 
van het onderstaande instructies, omdat de verbinding met de Lenovo Gateway zal 
worden verbroken. 
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1. Voeg een APN toe 

2. Profielnaam – globaldata.iot 

3. APN - globaldata.iot 

4. Laat gebruikersnaam en wachtwoord leeg. 

5. Type aanmeldingsgegevens – PAP 

6. IP-type – Standaard. 

7. APN Type - Internet en bijgevoegd 
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Overdracht  

• Zodra alle stappen in de "Contacting Kterio Engineer" zijn voltooid, Neem dan contact op 
met het Kterio Engineering Team. Deze zullen de locatie online zetten en de overdracht 
voltooien.  

• Kterio zal dan de verbinding testen om te bevestigen dat de locatie is verbonden en 
correct werkt. Zodra dit is bevestigd, is de installatie voltooid en bent u vrij om de site te 
verlaten. 

• Na voltooiing van de installatie is het volgende benodigd: 

o Email het project, met gebruikersnaam en wachtwoord, of externe toegang via 
TeamViewer of Remote desktop naar het BMS-systeem voor toegang tot de data. 

o Gebruikersnaam en wachtwoord zijn nodig voor het geïnstalleerde BMS-systeem 

o Softwareback-up van het systeem (indien mogelijk) 

o Vul het bezoek verslag in en verzend het via de link 
(https://forms.zohopublic.com/kterioinstall/form/InstallReport/formperma/6iv-
9U1fQZ8ZubwfE62uQJK0SaU4SO6QuRmuIJt_Ocg) 


