
Hoe integreer ik 
“Smart Devices” 
veilig en wireless
in mijn machine 

netwerk?



Ontwikkelingen

• Ethernet is door de hele 
installatie beschikbaar

• Meer data beschikbaar

• Nieuwe technieken

Uitdagingen

• Beperken van toegang (tijd 
en data)

• Cyber security

• Gebruikersgemak



Benodigdheden

• Beschikbaarheid

• Integriteit

• Confidentialiteit

• Controle



• Wie

• Waartoe

• Wanneer

• Waarmee

Controle
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Recap VLAN i.c.m. Firewall:

• WLAN is doormiddel van VLAN gescheiden van het machine netwerk

• Security device bepaald wat er via WLAN wel en niet bereikt mag worden op basis van 
firewall regels (IP adressen en poortnummers)
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Recap User-firewall:

• WLAN is doormiddel van VLAN gescheiden van het machine netwerk

• Operator meld zich aan bij het security device

• Security device bepaald op basis van de inloggegevens (rol) wat deze gebruiker wel en niet mag 
bereiken middels de WLAN verbinding en voor hoe lang. Dit gebeurd op basis van dynamische 
firewall regels.
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Recap Aanmeldprocedure middels HMI:

• Operator meld zich aan bij de PLC

• PLC bepaald op basis van de inloggegevens (rol) wat deze gebruiker wel en niet mag bereiken 
middels de WLAN verbinding en hoe lang.

• PLC stuurt een configuratie file naar het accesspoint met unieke eenmalig wachtwoord en 
activeert deze configuratie.

• PLC stuurt de inloggegevens naar het lokale display.

• Operator verbind zijn device met deze gegevens en kan de toegelaten diensten gebruiken
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Recap VPN:

• WLAN is doormiddel van VLAN gescheiden van het machine netwerk.

• Operator bouwt VPN verbinding op met het security device

• Op basis van de tunnel- en bijbehorende firewallinstellingen is bepaald welke diensten gebruikt 
kunnen worden.



Samenvatting

VLAN netwerk “plat” netwerk

Firewall
+ Eenvoudige setup
- Minder flexibel
- IP adressen niet    
altijd bekend

User Firewall
+ Eenvoudige setup
+ Flexibel (roll-based)
+ Onafhankelijk van IP 
adres

VPN
+ Flexibel (user based)
++ Onafhankelijk van IP 
adres
+ Extra encryptie van de 
data
+ Uitbreidbaar met user 
firewall (roll-based)
- Bewerkelijkere setup

Aanmelden HMI
+ Mogelijk zonder 
gemanaged netwerk
+ Flexibel (roll-based)
+ Onafhankelijk van IP 
adres
+ Inloggevens op het 
netwerk 1 sessie geldig
- Bewerkelijkere setup



Dank u wel voor uw aandacht!


