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IPsec XAuth macOS

IPsec XAuth
IPsec XAuth maakt het mogelijk om voor elke gebruiker een eigen VPN account aan te
maken, waardoor ze zowel gebruik maken van één algemene XAuth Pre-Shared Key als
een gebruikersnaam en wachtwoord. In onderstaande FAQ beschrijven wij de stappen die
u dient te volgen voor het opzetten van een IPsec XAuth VPN verbinding vanaf een macOS
device. IPsec XAuth maakt gebruik van UDP 500 & 4500, indien de DrayTek geen publiek
IP-adres op de WAN poort ontvangt dient u ervoor te zorgen dat deze poorten open staan
naar het WAN IP-adres van de DrayTek.
Er zal een algemene IPsec XAuth User Pre-Shared-Key nodig zijn, deze kunt u in de
DrayTek instellen bij VPN and Remote Access >> IPsec General Setup.
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Vervolgens dient u één of meerdere VPN Remote Dial In Users aan te maken, per VPN
gebruiker kunt u een eigen account aanmaken zodat iedere gebruiker zijn eigen
gebruikersnaam en wachtwoord kan gebruiken.
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VPN configuratie macOS
Op uw Mac kunt u bij Systeem Instellingen > Netwerk een nieuwe VPN verbinding
aanmaken. Bij VPN type kiest u voor Cisco IPSec, daarnaast geeft u de VPN verbinding
een naam.
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Bij Serveradres vult u het publieke IP-adres/DNS naam van de VPN server in. Vervolgens
geeft u bij Accountnaam en Wachtwoord de login credentials op van de VPN gebruiker
die u zojuist heeft aangemaakt.
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Als laatste dient u de IPSec Xauth Pre-Shared Key nog op te geven, dit kan door op
Authenticatie-instellingen te klikken. Vul bij Gedeeld geheim de Pre-Shared Key in en klik
op OK.
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Klik op Connect om de VPN verbinding op te bouwen. In onderstaand screenshot ziet u
een actieve IPsec XAuth verbinding vanaf een macOS device naar de DrayTek
modem/router.
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Voorbehoud
We behouden ons het recht voor om deze en andere documentatie te wijzigen zonder de verplichting
gebruikers hiervan op de hoogte te stellen. Afbeeldingen en screenshots kunnen afwijken.
Copyright verklaring
© 2021 DrayTek
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Ondanks alle aan de samenstelling van deze handleiding bestede zorg kan noch de fabrikant, noch de
auteur, noch de distributeur aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout uit
deze uitgave.
Trademarks
Alle merken en geregistreerde merken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
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