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De achterliggende gedachte
De oplossing
Globalisering, en de daarmee gepaarde groeiende intercontinentale handel, biedt mogelijkheden om
machines en installaties wereldwijd af te zetten. Naast productieprijs is in de hierbij toenemende
concurrentiestrijd, een lage onderhoudsgraad, 24-uurs storingsdesk, voortdurende monitoring en een
hoge mate van servicegerichtheid, van groot belang.
Juist dit vormt tegenwoordig het meest cruciale verschil met de concurrent, dat elke serieus bedrijf
aan zijn product moet toevoegen. Voldoende en effectieve support naar de klant is echter een dure
kostenpost: toenemende kosten van arbeid, grotere afstanden tot de klant en dus reis- en
verblijfskosten. IQsafeLink™ brengt de oplossing voor dit probleem!
Machine producenten (OEM), maar ook andere industrie in bijvoorbeeld infrastructuur, zullen
onmiddellijk de voordelen erkennen van service op afstand. Het ondersteunen van de klant of
simpelweg de besturing van (productie)processen, zonder daarbij telkens ter plaatse aanwezig te zijn,
is de meest geschikte oplossing. Uiteraard zonder de kans om hierbij gestoord te worden door
ongewenste risico’s of indringers.
IQsafeLink™ is gebouwd op deze twee elementen. Het is de meest intelligente en veilige verbinding op
afstand voor machine- en (proces) besturingssystemen. Het biedt mogelijkheden zoals:


Bediening en meekijken op afstand;



Machinemanagement;



Diagnose;



Onderhoud en verwacht onderhoud;



Trending en logging;



Alarmfunctie (op afstand).

Naast alleen het opzetten van een traditionele verbindingsbrug, is IQsafeLink™ uniek. Het is
namelijk mogelijk om het lokale scherm over te nemen, waarbij op afstand dus geen gelijkwaardige
applicatie geïnstalleerd hoeft te worden. IQsafeLink™ ondersteunt bovendien alle
besturingssystemen.

1.1.1 Remote engineering
De IQsafeLink™ is altijd en overal inzetbaar. Beantwoordt de vraag: "Is er internet?" met "ja" en er is
verbinding met de machine- of de procesbesturing.
Nu kunnen machine fabrikanten focussen op het investeren in machine- en
procesbesturingstechniek, zonder zorgen rond het al dan niet gekwalificeerd zijn van het bedienend
personeel. Als de besturing op afstand beschikbaar is, zijn de mogelijkheden ter ondersteuning
eindeloos. Specialisten van de fabrikant zelf kunnen nu de klant overal ter wereld ondersteunen en
vanuit hun eigen stoel meekijken over de schouder van bedieningspersoneel ter plaatse. Dit
resulteert in een hoge mate van betrouwbaarheid (verlies aan productiecapaciteit wordt
geminimaliseerd door minder vaak en minder lang stilstaan). Onderhoud en hulp kunnen worden
bijgestaan op afstand door professionele machine technici en software kan worden geüpdatet
zonder tussenkomst van personeel van de klant.
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IQsafeLink™ is tevens milieuvriendelijk. Het kan (op afstand) energie-, water- en andere
materiaalverbruik monitoren. Dit biedt de bedrijfseconoom mogelijkheden om de machine verder te
optimaliseren tot het meest efficiënte niveau.

1.1.2 IQsafeLink™, technisch de juiste oplossing!
IQsafeLink™ gebruikt op internet gebaseerde technologie, welke een getunnelde VPN verbinding legt
tussen de gebruiker en het machine- of proces besturingssysteem. Bestaande netwerk- en
beveiligingsinstellingen behoeven geen aanpassingen, wat een veelvoorkomend nadeel is bij andere
op internetverbindingen gebaseerde remote oplossingen. Door het gebruik van RSA encryptie is de
verbinding net zo veilig als, bijvoorbeeld, telebankieren.
Alle bestaande verbindingen met het internet zijn geschikt en iedere communicatiepoort is met
IQsafeLink™ op afstand bereikbaar. Met IQsafeLink™ zijn maatwerkoplossingen mogelijk:
koppelingen met IP camera’s om mee te kijken met een proces, logapplicaties, maar ook op maat
gemaakte webpagina’s met hierop de belangrijke gegevens om machines te monitoren en te
verbeteren. En … een applicatie kan lokaal op de IQsafeLink™ box draaien.

1.1.3 IQsafeLink™ kleine uitgave, grote winst
Met groeiende afstanden in combinatie de huidige verkeerssituatie, is het een uitdaging om snel en
effectief service te verlenen aan klanten in drukke industriële en overbevolkte gebieden. In combinatie
met de toenemende kosten voor reizen, verblijf en werkuren van servicetechnici, wordt service op
locatie steeds minder wenselijk. Zeker als het dan ook nog een simpele oplossing betreft in een
stilgevallen proces. De relatief kleine investering in IQsafeLink™ zorgt voor een hoge kostenbesparing,
terwijl snellere service verleend kan worden en productieverlies tot een minimum beperkt wordt.

1.1.4 IQsafeLink™ bespaart tijd en geld!
IQsafeLink™ biedt mogelijkheden die verder gaan dan huidige remote oplossingen. Waar service nu
nog wordt gezien als een kostenpost, zorgt, IQsafeLink™ dat service een winstgevende factor wordt
voor zowel machine-producent/leverancier als de gebruiker/klant. Nu alle technische bezwaren voor
service op afstand door IQsafeLink™ zijn weggenomen, is het juist nu, in tijden van globalisering en
toenemende behoefte aan veiligheid, hèt moment om te investeren.

Voordelen IQsafeLink™ op een rij
IQsafeLink™ voor uw bedrijf en product (machine of procesbesturing):


24-uurs service door uw gespecialiseerde personeel direct “bij” uw klant;



Efficiëntere inzet van uw personeel;



Geen reis- en verblijfkosten door besturing op afstand;



Een betere servicegraad dan uw concurrent;



Eenvoudig aan te sluiten;



Werkt met alle besturingssystemen;



Waar internet is, is verbinding met de machine;



Op afstand inzien van statistische proces controle (SPC);



Op afstand inzien van statistische machine control (SMC);



Alle applicaties kunnen lokaal worden gebruikt, zonder geïnstalleerd te worden;



Minder taalbarrières en miscommunicatie;



Professionele, servicegerichte uitstraling voor uw bedrijf.
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Figuur 1: De oplossing.

IQsafeLink™ voor uw klant:


Software expert kijkt op afstand mee, waardoor sneller een oplossing;



Minder en kortere stagnatie, dus verhoging van de productiecapaciteit;



Merkonafhankelijk, dus alle systemen kunnen worden aangesloten en alle applicaties werken;



Geen aparte software nodig;



Operator kijkt mee en leert snel en gemakkelijk meer van het machineproces;



Logging, trending, monitoren en diagnose: optimalisering van het productieproces.

Onderscheidende karakteristieken IQsafeLink™
IQsafeLink™ is de beste manier om op afstand allerhande taken te kunnen verrichten betreffende uw
industriële automatisering.
De eisen die tot het ontwerp geleid hebben zijn:
Eenvoudig in gebruik;
Veilig gebruik van Internet;
Geschikt voor een onbemande locatie, een locatie waar niet zomaar iemand naartoe kan;
Merk onafhankelijk, dient zoveel mogelijk machines te kunnen ondersteunen;
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Groeit mee met de technologische ontwikkeling. Kan ondersteunen wat morgen komt;
Kan gebruik maken van de laatste technologische ontwikkelingen.

Uit de laatste twee eisen is onder andere de volgende gedachte ontstaan: “Als ik ter plaatste zou
zijn met een laptop zou het kunnen, want alle systemen zijn op die manier te benaderen”.
Andere systemen baseren zich op het verlengen van de seriële of ethernetpoort tot bij de
gewenste locatie. Dit stamt ui de modemgedachte van vroeger. Sommige mensen praten nog
steeds over ‘inbellen’, terwijl er aan het leggen van een internetverbinding geen telefoon meer te
pas komt.
IQsafeLink™ heeft echter een andere benadering. Bij onze techniek wordt de pc in totaliteit naar
de servicelocatie toegebracht. Het systeem zorgt ervoor dat de pc onder totale controle valt van
de gebruiker op afstand. De pc zelf kan ook op afstand onderhouden worden, aan eis drie wordt
dus ook tegemoet gekomen.
IQsafeLink™ is ontwikkeld met gebruikmaking van bestaande en beproefde technieken, en de
samenvoeging hiervan tot een nieuw product. Vandaar dat ons product kan meegroeien met de
huidige stand en ontwikkeling van de technologie; nieuwe ontwikkelingen kunnen snel en
betrouwbaar worden geïmplementeerd. Juist hieruit is de naam van ons product ontstaan:
IQ (slim) safe (veilig) Link (verbinding).
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Het principe
Het IQsafeLink™ principe bestaat uit drie hoofdcomponenten:
1. De client software op de pc doe service verleent, IQsafeLink Client genaamd;
2. De IQsafeLink Cloud of het Internet;
3. De IQsafelink™ box aanwezig op de locatie die u wilt bedienen.
Wanneer de box wordt aangezet maakt deze verbinding met de Cloud, alwaar hij wordt
geïdentificeerd. De gebruiker maakt door middel van de tool, vanaf een afstand, verbinding met de
Cloud. Ook deze wordt door de Cloud geïdentificeerd. De gebruiker heeft nu toegang tot de box.
Het is niet nodig poorten ´open te zetten´, IP-adressen of URL’s te kennen. Als de box en de gebruikers’
pc toegang hebben tot het Internet, is dit voldoende.
De identificatie vindt plaats door vooraf gedeelde certificaten en sleutels. Deze verzorgen tevens de
toegang tot de server en de versleuteling (encryptie) van alle gegevens die via het Internet worden
verstuurd. Deze staan in bestanden welke bij aanschaf reeds door ons zijn geïnstalleerd en vragen geen
verdere interventie van de gebruiker.
Een IQsafeLink™ box is middels de WAN-poort verbonden met het Internet. De LAN-poorten op hun
beurt, worden gebruikt om uw machinenetwerk te koppelen. De IQsafeLink™ zorgt voor een veilige
verbinding, zodat gebruikers binnen de subgroep van buitenaf ook bij het machinenetwerk kunnen.
Dit maakt dat u virtueel bij de machine bent. De combinatie met de virtuele machine maakt dat u de
ervaring krijgt zelf naast de machine te staan.
Het voordeel van het zetten van de software op de virtuele machine is dat u, tijdens een update,
download of upload van uw programma, naar bijvoorbeeld een PLC, niet bang hoeft te zijn dat er
bepaalde pakketten verloren raken tijdens de overdracht via het Internet. Al valt de Internetverbinding
even weg, dan zal de IQsafeLink™ gewoonweg blijven functioneren, aangezien deze lokaal met de PLC
verbonden is.
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Aan de slag
Om snel aan de slag te kunnen met de IQsafeLink™ box, volg onderstaande stappen:
1. Zorg dat de box op het Internet kan via de eerste ethernetpoort, WAN genoemd. Indien het
netwerk standaard toegang tot het Internet geeft en geen speciale (TCP/IP) instellingen nodig
heeft, zal de box, op basis van de fabrieksinstellingen, direct verbinding maken.
2. Zet de box aan. Het volgen van deze volgorde is belangrijk. De box controleert of het ethernet
is aangesloten en geeft de status aan met een melodie, zoals beschreven in paragraaf 6.1.6.
Indien niet verbonden, zal de box in de service-modus springen.
Wat betreft de box bent u klaar. U gaat nu verbinding maken met de pc.
Bij levering van de eerste IQsafeLink™ box wordt een USB-stick geleverd waarop de clienttool, de
sleutel en de certificaten te vinden zijn. De sleutels en certificaten worden nooit via het Internet
verzonden. De sleutels en certificaten dienen als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden.
De IQsafeLinkTool is een zogenaamde portable applicatie. Dit wil zeggen dat deze niet vooraf
geïnstalleerd hoeft te worden, maar direct uitvoerbaar is. Het kan, indien gewenst, zelfs direct vanaf
de USB-stick worden gestart.
De tool draait, in principe, op elk Win32 platform. Hij is getest op Windows XP SP3, in zowel 32 als 64
bits uitvoering, alsmede getest op Windows 7, ook in 32 en 64 bits editie.
3. Plaats de USB-stick in de drive van de pc.
4. Open de aanwezige map op de USB-stick. Hierin bevindt zich het uit te voeren bestand
“IqsafeLinkTool.exe” (afhankelijk van de weergave-instellingen kan de extensie, “.exe”, zijn
weggelaten in de weergave).
5. Start het programma IQsafeLinkTool.

Opmerking:
Het is belangrijk dat het programma “als administrator” uitgevoerd kan worden.
Indien het programma voor de eerste keer op een pc wordt uitgevoerd, zullen de zogenaamde TAP
virtuele ethernetadapters worden geïnstalleerd. Een venster zoals hiernaast weergegeven, zal
meerdere malen verschijnen.
Om de installatie succesvol te laten verlopen,
dient de waarschuwing te worden genegeerd
en ‘toch doorgaan’ te worden gekozen.
Zonder deze installatie zal de IQsafeLinkTool
niet kunnen functioneren. De virtuele
adapters dienen gebruikt te worden op de pc
aan te sluiten op de server.
N.B. het venster kan, afhankelijk van de
gebruikte Windows distributie, enigszins
afwijken.

Figuur 2: Hardware-installatie.

9

IQsafeLinkTool
Nadat de installatie, beschreven in hoofdstuk 3, doorlopen is, is een soortgelijk venster van de tool te
zien (de inhoud zal verschillen):

Figuur 3: IQsafeLinkTool

In het geval van figuur 3, is de verbinding reeds gemaakt en de lijst opgehaald. Wanneer u niet de juiste
taal ziet, dan kan deze gewijzigd worden door op F12 te drukken.
De statusbalk (onderaan in afbeelding 2), geeft in het meest linkse vak de status van de IQsafeLink™
verbinding (de verbinding met de server) weer. In het vak daarnaast staat de status van de
brugverbinding (IQsafeBridge) weer, waarover later meer. Het meest rechtse vak geeft algemene
informatie en statusmeldingen aan.
De meeste functies zijn zowel via de knoppenbalk bovenaan, als het menu bovenin, alsmede via een
sneltoets (meestal functietoets) te benaderen.
In het venster zelf is, indien met de server is bevonden, te zien met welke apparatuur verbinding
gemaakt kan worden.
De functies, zoals weergegeven in figuur 3:
Deze icoon is de meest linker button wanneer er geen verbinding is. Klik hierop om
verbinding te maken. Deze functie is ook beschikbaar via F2.
Deze icoon geeft weer of er verbinding is met de server. Klik hierop om de verbinding te
verbreken. Dit kan ook via Shift+F2.
De lijst van gebruikers en apparatuur die online is, wordt na het maken van de verbinding,
automatisch geladen. Met deze knop (of F5) kan deze lijst ververst worden.
Deze functie wordt met name gebruikt indien er apparatuur aan- of uitgezet is.
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Bezoek de webinterface van de IQsafeLink™ server met de standaard browser. Dit kan ook
via F6. Op deze webinterface wordt later in deze handleiding verder ingegaan.

Bezoek de webinterface van de geselecteerde IQsafeLink™ box middels de standaard
browser. Deze functie is ook beschikbaar via F7. Deze webinterface wordt later uitgelegd.
Open een venster om middels het File Transfer Protocol (FTP) bestanden op de
geselecteerde box te beheren.
Open de virtuele machine van de geselecteerde box middels het Remote Desktop Protocol
(RDP). Op deze virtuele machine kunt u uw gewenste software installeren en gebruiken
‘als een pc bij uw machine’.
Creëer een brugverbinding met de geselecteerde box. Hierdoor verkrijgt u een IP-adres in
hetzelfde bereik als het machinenetwerk, zoals geconfigureerd in paragraaf 6.1.5.
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IQsafeLink™ server webinterface
De webinterface van de server is beschikbaar voor twee typen gebruikers: een gebruiker zònder
administratorrechten en een gebruiker mèt administratorrechten. Eerstgenoemde kan alleen het
overzicht van de online clients zien en gebruik maken van de ‘file area’. De gebruiker met
administratorrechten kan daarnaast ook gebruikers, groepen en boxen beheren. In de volgende
paragrafen staan voorbeeldweergaven en beschrijvingen hiervan.

Online clients
In figuur 4 staat weergegeven welke clients binnen de groep online zijn. De weergave bevat zowel
gebruikers als IQsafeLink™ boxen.

Figuur 4: Lijst van online clients.

Groepen beheren
Ga naar ‘List of groups’ om een overzicht te krijgen van alle subgroepen van uw groep.
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Figuur 5: Lijst van subgroepen.

Hier kunnen nieuwe subgroepen worden aangemaakt. Tevens kunnen hier bestaande subgroepen
gewijzigd of verwijderd worden.

Figuur 7: Subgroep toevoegen.

Figuur 6: Subgroep wijzigen.

Gebruikers beheren
Ga naar ‘List of users’ om een overzicht te krijgen van alle gebruikers die lid zijn van uw groep. Het
betreft zowel online als offline gebruikers. Door op het ‘Edit’-icoon [ ] achter een gebruiker te klikken,
kan deze gebruiker gewijzigd worden.

Figuur 9: Lijst van gebruikers.

Bij een gebruiker kan alleen de naam en subgroep
gewijzigd worden. De overige informatie staat vast
en kan niet gewijzigd worden. Dit is gekoppeld aan
het certificaat van de gebruiker.
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Figuur 8: Wijzigen lidmaatschap gebruiker.

Boxen beheren
Ga naar ‘List of boxes’ om een overzicht te krijgen van alle IQsafeLink™ boxen binnen uw groep. Het
betreft zowel online als offline boxen. Door op het ‘Edit’-icoon [ ] achter een box te klikken, kan deze
box worden gewijzigd. Dit werkt op dezelfde manier als het beheren van gebruikers (paragraaf 5.3),
echter, je kunt alleen de subgroep wijzigen. De naam hiervan kunt u aanpassen via de webinterface
van de box, zoals wordt beschreven in paragraaf 6.1.1.

Figuur 10: Lijst van boxen.

File/Bestandsgedeelte
In de ‘file area’ kunnen bestanden met de gebruikers in de groep gedeeld worden. Op aanvraag kunnen
nieuwe gebruikers worden aangemaakt. In verband met de veiligheid zullen wij de certificaten en
sleutels niet via e-mail verzenden. Deze zullen in het file/bestandsgedeelte zichtbaar zijn, alwaar u de
bestanden desgewenst kunt downloaden of verwijderen. Als nieuwe gebruiker kunt u hier
vanzelfsprekend niet bij zonder een account te hebben. In dat geval wordt de laatste IQsafeLinkTool
middels een USB-stick met uw IQsafeLink™ box meegestuurd.

IQsafeLinkTool update
Indien er een update voor uw
IQsafeLinkTool beschikbaar is, dan kunt u
de installer hiervoor downloaden via het
file/bestandsgedeelte.
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Figuur 11: Bestandsgedeelte.

IQsafeLink™ box webinterface
Elke IQsafeLinkTM heeft zijn eigen lokale webinterface om zijn instellingen in te zien en te wijzigen.
Deze is te bereiken door in de webbrowser te surfen naar zijn IP-adres die u in de IQsafeLinkTool ziet.
Indien de IQsafeLink wel aanstaat, maar offline is kunt u de webinterface benaderen door:
1. uw ethernetadapter in te stellen op een statisch IP-adres 5.1.2.100. Vervolgens kunt u de
webinterface bereiken door naar 5.1.2.1 te surfen.
Onderstaand ziet u de ‘homepage’ van een IQsafeLink.

Figuur 12: Homepage

Box administratie
Om de IQsafeLink™ box te personaliseren, kunt u onderstaande stappen volgen.

Naam wijzigen
Wijzig de naam van de IQsafeLink™ box.

Figuur 13: Naam wijzigen.
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Wachtwoord wijzigen
Wijzig het wachtwoord. Dit wachtwoord is vereist om toegang te verkrijgen tot het
administratorgedeelte van de webinterface, FTP en brugverbinding van de box.
De standaard gebruikersnaam is: “admin”.
Het standaard wachtwoord is: “iqsl”.

Figuur 14: Wijzigen wachtwoord.

Instellingen WAN IP
In dit menu dienen de
netwerkgegevens opgegeven te
worden. De box wordt standaard
geleverd in DHCP. Indien gewenst
kan dit gewijzigd worden naar
een
statisch
IP-adres:
u
verwijdert dan simpelweg het
vinkje achter DHCP.
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Figuur 15: WAN IP instellingen.

Instellingen WAN proxy

Figuur 16: WAN proxy instellingen.

Let op!
Alle gegevens moeten juist zijn ingevuld. Indien dit niet het geval is, zal de IQsafeLink™ box niet
meer online komen in het IQsafeLink™ netwerk. In dat geval kunnen de gegevens alleen nog maar
lokaal gewijzigd worden door een directe LAN-verbinding te maken met de box en vervolgens via
de browser naar ‘5.1.2.1’ te gaan.
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Instellingen LAN bridge
Instellingen om de LAN-zijde van de IQsafeLink™ te wijzigen.





IP address = IP-adres van de LAN-zijde van de IQsafeLink™;
Subnet mask = subnet masker;
Start Client Pool = begin IP-adres voor reeks IP-adressen gereserveerd voor clients;
End Client Pool = eind IP-adres voor reeks IP-adressen gereserveerd voor clients.

Figuur 17: LAN bridge instellingen.
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Overige instellingen
Wijzig het protocol van/naar TCP/UDP en geef aan of een akoestisch signaal gewenst is om de status
van de IQsafeLink™ te indiceren. De standaard instelling is dat deze aan staat.

Figuur 18: Overige instellingen.
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Online status
Hier wordt de status van de box weergegeven. Door middel van het pingen van de DNS servers van
Google, kunt u verifiëren of de box verbinding met het Internet heeft.

Figuur 19: Online status checken.

Logging
De
logging
van
de
IQsafeLink™ box inkijken.
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Figuur 20: Logging.

Opnieuw opstarten en afsluiten
De IQsafeLink™ box opnieuw opstarten of afsluiten.

Figuur 21: Reboot/shutdown IQsafeLink™.
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Virtuele machine
De onderdelen en schermen die in dit hoofdstuk worden weergegeven zijn niet van toepassing voor
de ‘IQsafeLink 3 Standard’.

6.11.1 Auto start

Figuur 22: Auto start.

6.11.2 USB-beheer
Middels het USB-beheer kunnen USB-aangesloten randapparatuur gekoppeld worden aan de virtuele
machine.
Indien de virtuele machine uit staat, kan een aangesloten USB-apparaat permanent gekoppeld of
ontkoppeld worden. Dit houdt in dat bij het starten van de virtuele machine dit USB-apparaat, deze
weer automatisch gekoppeld wordt. Indien de virtuele machine aan staat, kan het USB-apparaat alleen
tijdelijk gekoppeld of ontkoppeld worden.

22

Figuur 23: USB apparaten beheren.

6.11.3 ISO beheer

Figuur 24: CD/DVD ISO management.

6.11.4 Virtuele machine opnieuw opstarten of uitschakelen

Figuur 25: Virtuele machine herstarten of uitschakelen.

6.11.5 Box file opslag
Open een nieuw venster om middels FTP de bestanden op de box te kunnen beheren. Dit werkt
hetzelfde als de IQsafeLinkTool.
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