
TW-‐EAV510	  /	  TW-‐EAV510	  AC:	  TEKSTIVIESTIKOMENNOT	  
	  
TW-‐EAV510/TW-‐EAV510AC	  malleja	  voi	  hallinnoida	  tekstiviestillä	  LTE/3G-‐yhteyksillä	  
Ko.	  toiminto	  on	  ohjelmistoversiosta	  5.00.54-‐5	  lähtien	  
	  
HUOM!	  

-‐ Käytössä	  olevan	  SIM-‐kortin	  pitää	  tukea	  tekstiviestien	  lähetystä,	  samoin	  käytettävän	  LTE/3G-‐
sovittimen	  

-‐ Toiminnot	  ovat	  maksullisia,	  tarkista	  veloitukset	  omalta	  operaattoriltasi:	  	  
o Komennon	  lähettämisestä	  menee	  veloitus	  siitä	  liittymästä,	  josta	  komento	  

lähetetään	  
o Kun	  laite	  lähettää	  viestin	  komennon	  onnistumisesta,	  menee	  maksu	  laitteessa	  

olevasta	  liittymästä	  
	  
Turvallisuussyistä	  laitteen	  hallintaan	  pitää	  syöttää	  puhelinnumero,	  jolla	  on	  oikeus	  hallinnoida	  laitetta.	  
Laite	  vastaa	  vain	  komentoihin,	  jotka	  on	  lähetetty	  sallituista	  puhelinnumeroista.	  
	  

1. Kirjaudutaan	  laitteen	  hallintaan	  osoitteessa	  192.168.0.254	  (admin/admin)	  
2. Valitaan	  kohta	  Hallinta	  /	  Tekstiviestikomento	  -‐>	  klikataan	  lisää	  
	  

	  

	  
	  

3. Sallittu	  numero	  –kenttään	  syötetään	  puhelinnumero,	  josta	  laitteen	  hallinnointi	  on	  sallittu	  
	  

	  
Komennot,	  joilla	  laitetta	  voi	  hallita:	  
	  

-‐ Lähettämällä	  sallitusta	  numerosta	  jonkin	  alla	  olevista	  tekstiviesteistä,	  tekee	  laite	  pyydetyn	  
toiminnon	  

-‐ Kun	  viesti	  on	  mennyt	  perille,	  tulee	  puhelimeen	  ilmoitus	  toiminnon	  suorittamisesta	  
	  

reboot	  -‐>	  käynnistää	  laitteen	  uudelleen	  
wanip	  -‐>	  antaa	  laitteen	  WAN	  IP	  –tiedot	  
remote	  on	  -‐>	  komento	  laittaa	  päälle	  etähallinnan	  (huom!	  Käytössä	  tulee	  olla	  julkinen	  IP-‐osoite)	  
remote	  off	  -‐>	  komento	  laittaa	  pois	  päältä	  etähallinnan	  
clearsms	  -‐>	  tyhjentää	  laitteessa	  olevan	  sim-‐kortin	  
	  
	  



	  
VPN	  PPTP	  –komennot	  
	  
PPTP-‐yhteys	  voidaan	  muodostaa	  tekstiviestikomennolla	  

-‐ Järjestelmä	  luo	  vain	  yhden	  väliaikaisen	  PPTP-‐asiakas	  yhteyden.	  Jos	  lähetät	  toisen	  viestin,	  
edellinen	  yhteys	  poistuu	  

-‐ Tämä	  yhteys	  toimii	  vain	  kerran.	  Jos	  yhteys	  katkeaa,	  tilaksi	  muuttuu	  pois	  päältä.	  Tekstiviesti	  
pitää	  lähettää	  uudelleen,	  jotta	  sen	  voi	  aktivoida	  

	  
LAN	  to	  LAN	  esimerkki:	  

-‐ PPTP-‐palvelin	  laitteen	  tiedot,	  jotka	  on	  konfiguroitu	  laitteelle	  (kts.	  erillinen	  ohje)	  
o PPTP-‐käyttäjätunnus	  =	  testi1	  
o PPTP-‐salasana	  =	  testi1	  
o PPTP-‐palvelimen	  julkinen	  IP-‐osoite	  =	  46.132.186.213	  

	  
-‐ Kun	  LAN	  to	  LAN	  -‐yhteys	  halutaan	  muodostaa,	  lähetetään	  PPTP-‐asiakaslaitteelle	  tekstiviesti,	  

jolla	  yhteys	  muodostetaan	  	  
	  

-‐ Tekstiviesti	  joka	  lähetetään	  on	  seuraava:	  pptp-‐lan	  käyttäjätunnus	  salasana	  wan_ip	  1	  
asiakkaan_ip	  asiakkaan_aliverkonpeite	  

-‐ 1	  =	  päälle,	  0	  =	  pois	  päältä	  
	  

-‐ Yllä	  olevan	  esimerkin	  mukaisesti	  lähetetään	  tekstiviesti	  	  
o pptp-‐lan	  testi1	  testi1	  46.132.186.213	  1	  192.168.1.10	  255.255.255.0	  

-‐ LAN	  to	  LAN	  –yhteys	  muodostuu	  kahden	  TW-‐EAV510	  laitteen	  välille	  
-‐ TW-‐EAV510	  PPTP-‐asiakaslaitteen	  hallintaohjelmasta	  näkyy	  kohdasta	  Tietoa	  laitteesta	  /	  VPN	  /	  

Asiakasinfo	  tiedot,	  jotka	  tekstiviestillä	  lähetettiin	  ja	  yhteyden	  tila	  
	  
Etäyhteys	  esimerkki:	  

-‐ PPTP-‐palvelin	  laitteen	  tiedot,	  jotka	  on	  konfiguroitu	  laitteelle	  (kts.	  erillinen	  ohje)	  
o PPTP-‐käyttäjätunnus	  =	  testi1	  
o PPTP-‐salasana	  =	  testi1	  
o PPTP-‐palvelimen	  julkinen	  IP-‐osoite	  =	  46.132.186.213	  
o Asiakkaan	  IP-‐osoite	  =	  192.168.1.10	  
o Asiakkaan	  aliverkonpeite	  =	  255.255.255.0	  

	  
-‐ Kun	  etä-‐yhteys	  halutaan	  muodostaa,	  lähetetään	  PPTP-‐asiakaslaitteelle	  tekstiviesti,	  jolla	  

yhteys	  muodostetaan	  	  
	  

-‐ Tekstiviesti	  joka	  lähetetään	  on	  seuraava:	  pptp-‐remote	  käyttäjätunnus	  salasana	  wan_ip	  1	  	  
-‐ 1	  =	  päälle,	  0	  =	  pois	  päältä	  

	  
-‐ Yllä	  olevan	  esimerkin	  mukaisesti	  lähetetään	  tekstiviesti	  	  

o pptp-‐remote	  testi1	  testi1	  46.132.186.213	  1	  	  
-‐ LAN	  to	  LAN	  –yhteys	  muodostuu	  kahden	  TW-‐EAV510	  laitteen	  välille	  
-‐ TW-‐EAV510	  PPTP-‐asiakaslaitteen	  hallintaohjelmasta	  näkyy	  kohdasta	  Tietoa	  laitteesta	  /	  VPN	  /	  

Asiakasinfo	  tiedot,	  jotka	  tekstiviestillä	  lähetettiin	  ja	  yhteyden	  tila	  
	  
	  
	  


