Handleiding migratie Hymedis
WAP client

1 Inleiding
Hymedis is sinds kort gemigreerd op een nieuw platform wat voor u als consequentie heeft dat u uw
WAP toestel opnieuw geconfigureerd moet worden.
Het doel van dit document is om bij deze herconfiguratie van het WAP toestel een leidraad te zijn.

2 Stappenplan voor de configuratie van de nieuwe instellingen
Het instellen van de Nokia 6310i gebeurd als volgt:
1. Kies ‘Menu’ en ga naar ‘Diensten’
2. Kies ‘Instellingen’ en dan ‘Actieve’ dienst-instell. bewerken’
3. Voer volgende gegevens in
a. Naam instelling is vrij te kiezen, bv. Hymedis-gprs-mobistar
b. Homepage:
http://www.hymedis.net/HymedisAppl/wap/index.do?userId=<HYM_UN>&pwd=<HY
M_PWD>&m=getIndex
c. Sessiemodus Tijdelijk of Doorlopend
d. Verbinding beveiligen Uit
e. Drager GPRS
f. GPRS verbinding wanneer nodig
g. GPRS toeganspunt <GPRS_APN>
h. IP adres <GATEWAY_PROV>
i. Verificatietype: Normaal
j. Login-type: Automatisch
k. Gebruikersnaam: <GPRS_US>
l. Wachtwoord: <GPRS_PWD>
U merkt dat een deel van de instellingen in hoofdletters tussen <> zijn aangegeven. Het betreft hier
persoonsgebonden gegevens:
Gegeven
<HYM_UN>
<HYM_PWD>
<GPRS_APN>
<GPRS_US>

<GPRS_PWD>

< GATEWAY_PROV >

Te vervangen door
Uw persoonlijke Hymedis
gebruikersnaam
Uw persoonlijk Hymedis
paswoord
Het GPRS toegangspunt
(APN)
De gebruikersnaam voor
toegang op het GPRS
toegangspunt
Het paswoord voor
toegang op het GPRS
toegangspunt
IP adres van de WAP
gateway van de telecom
operator

Geleverd door
Hymedis beheerder
Hymedis beheerder
GPRS provider
GPRS provider

GPRS provider
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Voor een configuratie waarin u werkt met Base als GPRS provider zijn de gegevens als volgt:

<GPRS_APN>
<GPRS_US>
<GPRS_PWD>

Base
busint.base.be
base
Base

< GATEWAY_PROV >

172.31.198.37

Noot:
Base heeft de mogelijkheid om volledig automatisch per sms uw telefoon gebruiksklaar te maken
door middel van het gebruik van volgend systeem: http://www.base.be/nl/mobiel/mobiel-internet/opje-gsm?quicktabs_24=4#quicktabs-24
Voor een configuratie waarin u werkt met Mobistar als GPRS provider zijn de gegevens als volgt:

<GPRS_APN>
<GPRS_US>
<GPRS_PWD>

Mobistar
web.pro.be
mobistar
mobistar

< GATEWAY_PROV >

212.65.63.10 of 212.65.63.145

Noot:
Mobistar heeft de mogelijkheid om volledig automatisch per sms uw telefoon gebruiksklaar te
maken door middel van het gebruik van volgend systeem:
https://www.mobistar.be/klantenzone/gsm-configureren/index.html.

Voor een configuratie waarin u werkt met Proximus als GPRS provider zijn de gegevens als volgt:

<GPRS_APN>
<GPRS_US>
<GPRS_PWD>

Proximus
Internet.proximus.be
{leeg}
{leeg}

< GATEWAY_PROV >

195.238.2.21 of 195.238.2.22

Noot:
Proximus heeft de mogelijkheid om volledig automatisch per sms uw telefoon gebruiksklaar te
maken door middel van het gebruik van volgend systeem:
http://customer.proximus.be/PUB/ota_customer/select.jsp?language=nl

