
INFO
Asiakasportaaliin voidaan liittää useita Access-laitteita ja hallita niiden välistä kommunikaatiota. Li-
säksi voidaan määritellä päätelaitteita (EH-net, EH-800, Ouflex) Access-laitteiden alle.

Ouman myynti luo asiakasportaalin GW-serverillä. Kun asiakasportaali on luotu, asiakas saa joko  
sähköpostitse portaalitunnuksen ja salasanat sekä ylläpitäjänä että käyttäjänä tai Ouman myynti voi 
ne määritellä GW-serverillä.

Voit liittää useita päätelaitteita samaan Access-portaaliin yhden kirjautumisen taakse. Yhden Buffalo-Access -lait-
teen kautta voidaan kytkeä 15 päätelaitetta. Jos päätelaitteita on enemmän kuin 4, tarvitaan erillisiä kytkimiä.

Usean päätelaitteen liittäminen ACCESS-portaaliin

ACCESS-liittymien 
uudet ominaisuudet
• Ouman laitteiden etähallinta.

• Kahden Access-liittymän  
 avulla voidaan etäohjelmoida  
 ja etädebugata kohteessa   
 olevia Ouflex-laitteita mistä  
 tahansa paikasta Ouflex Tool  
 -työkalun avulla.

• Jokaiselle Access-liitty- 
 mään liitetylle päätelaitteelle  
 annetaan oma:

 - IP-osoite  
 - Selkokielinen nimi

 Jatkossa ei tarvita monimut- 
 kaisia IP-porttiohjaussääntöjä  
 eikä tarvitse tietää IP-osoi- 
 tetta voidakseen ottaa yh- 
 teyttä Access-kohteeseen.
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Etäohjelmointi ja etädebuggaus, käyttäjän toimenpiteet

1. Kohde 3. Portaali

2. Toimisto 4. Työkaluohjelma
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Käyttöönotto:
Kohteessa ja toimistolla: Liitä laitteet verkkoon tällä ohjeella: http://www.ouman.fi/files/kayttoohjeet/access-
palvelun kayttoonotto 2.0 260613 lq.pdf. Kohteessa voit myös hyödyntää Ouflex-laitteen sisäänrakennettua Ac-
cess-palvelua, jolloin et tarvitse Buffalo-Access -laitetta. Ouflex-laite liittyy itsenäisesti Access-palveluun, mikäli 
sopimus palvelusta on tehty Ouman myynnin kanssa. Kysy lisää: www.ouman.fi/myyntiryhma/.

Toimistolla: Liitä tietokoneesi Buffalo-Access -laitteeseen joko WLAN:lla tai lähiverkkokaapelilla. Tarkista että 
tietokoneesi ainoa verkkoyhteys menee ko. laitteen kautta. Tietokone ei pysty käyttämään Access-palvelua täy-
simääräisesti mikäli käytössä on muita verkkoyhteyksia (esim. mokkulayhteys). 

Portaalissa: Tee sopivat asetukset portaalissa seuraavan ohjeen avulla. Kirjaa muistiin laitteen osoite.

OuflexTool-työkaluohjelmassa: Ota OuflexTool-yhteys laitteeseen portaalista ylöskirjaamaasi osoitteeseen.

10.200.1.1

Päätelaitteet:

  10.200.1 .1 laite3 (EH-800) laite3-koy.ouma  
  10.200.1 .2 ljh (Ouflex) ljh-koy.ouman.net     

Lisää/poista päätelaite

Reititin: Reititin  Tila:   - viimeksi päivitty

accesstest3.ouman.net

Ouman 3G portaali

laite3-koy.ou



1. Rekisteröityminen portaaliin 
ylläpitäjänä
- Kirjoita web-selaimen osoitekenttään  
 osoite: https://gw.ouman.net/login.php

- Toimitustiedot lomakkeelta

- Rekisteröidy omalla tunnuksellasi  
 ja ylläpitäjän salasanalla.

3. Tulevan liikenteen salliminen 
ja kieltäminen toisesta ACCESS-
liittymästä
Buffalo-Access -laitteen asetukset. Voit 
hallita päätelaitteita (muokkaa, poista, lisää 
päätelaite) sekä hallita käyttöoikeuksia.

2. Portaalin käyttö
Etusivullasi saat listauksen kohteistasi. Jos 
sinulla on esim. toimistollesi jäävä laite (esi-
merkissä urakoitsijaoy.ouman.net), sekin 
näkyy listalla. Kunkin laitteen asetuksia voi 
tarkastella klikkaamalla laitteen www-osoi-
tetta.

4. Kahden ACCESS-liittymän 
välisen  kommunikoinnin  
salliminen ja estäminen
Voit määrittää, mistä laitteista sallitaan 
kommunikointi tähän nimenomaiseen lait-
teeseen ja sen alla oleviin päätelaitteisiin. 
Esimerkissä kommunikointi sallitaan koh-
teeseen accesstest3.ouman.net toimistolla 
olevasta laitteesta urakoitsijaoy.ouman.net.

Päätelaitteet:

  10.200.1 .1 laite3 (EH-800) laite3-koy.ouman.net  Muokkaa  Poista
  10.200.1 .2 ljh (OuFlex) ljh-koy.ouman.net     Muokkaa  Poista

 
Lisää/poista päätelaite

Reititin: Reititin  Tila:   - viimeksi päivittynyt 3,5 h sitten

koy.ouman.net

voimatie6.ouman.net

urakoitsijaoy.ouman.net

koy.ouman.net
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 Tallenna

 Tallenna

 Takaisin

Määritä sallitut käyttäjät laitteelle voimatie6
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5. ACCESS-liittymän alle  
kytkettyjen laitteiden  
määrittely ja hallinta
- Muokkaa olemassaolevan laitteen tietoja  
 tai lisää uusi laite.

6. Laitenäkymä/ 
Buffalo-Access -laite
- Määrittele laitteen nimi, tyyppi ja  
 paikallinen IP.

- Jokaiselle kohteessa olevalle Ouflex- 
 laitteelle annetaan oma nimi, jolloin  
 vältytään monimutkaisilta IP-portti- 
 ohjaussäännöiltä.

8. Laitenäkymä/ 
Ouflex- ja Oulink
Ouflex- ja Oulink-laitteiden tapauksessa 
päätelaitteita ei voi määrittää, koska Ac-
cess-ominaisuus on sisäänrakennettu eikä 
sen edessä olevalla Buffalo-Access -lait-
teella. Tämän vuoksi näkymä on yksinker-
taisempi.

7. Käytettävä osoite/  
Buffalo-Access -laite
OuflexTool käyttö kohteessa, jossa Ouflex-
laitteet on kytketty Buffalo-Access -lait-
teeseen. Tällöin käytetään alilaitteelle an-
nettua pitkää nimeä, esim. ljh-koy.ouman.
net

9. Käytettävä osoite/
Ouflex-laite
OuflexTool käyttö kohteessa, jossa käy-
tetään Ouflex-laitteelle sisäänrakennet-
tua Access ominaisuutta. Tällöin käytetään 
kohteelle annettua lyhyttä nimeä, esim. 
voimatie6.ouman.net

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia  
tuotteisiin ilman eri ilmoitusta. 

OUMAN OY, Voimatie 6 
FI-90440, Kempele, Finland

Puhelin +358 424 8401 
faksi +358 8 815 5060

www.ouman.fi
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Lisää/poista käyttöoikeuksia, saapuvat yhteydet

Palaa etusivulle

Tila    - viimeksi päivittynyt 15,7 h sitten

voimatie6.ouman.net

Lisää/poista päätelaite

Reititin: Reititin  Tila:   - viimeksi päivittynyt 3,5 h sitten

Päätelaitteet:

  10.200.1 .1 laite3 (EH-800) laite3-koy.ouman.net  Muokkaa  Poista
  10.200.1 .2 ljh (Ouflex) ljh-koy.ouman.net     Muokkaa  Poista

 

accesstest3.ouman.net

Nimi          ljh               - koy.ouman.net

Päätelaitetyyppi   Ouflex

Paikallinen IP     10.200.1.2

 Tallenna

 Takaisin

"laite1" (koy.ouman.net)

*** Muiden kuin Ouman Oy:n päätelaitteiden käyttö 3G-STD/PRO/Access  

järjestelmässä on kielletty! ***

voimatie6.ouman.net

ljh-koy.ouman.net


