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bewust apparaat actief is. Dat zie 
je dan terug in je overzicht. Om 
nog veel meer nuttige details te 
ontdekken kunnen ze onder andere 
snmp gebruiken (Simple Network 
Management Protocol) dat in 
veel routers, switches, servers en 
zelfs printers is ingebouwd. Ook 
geven dergelijke tools je vaak een 
mogelijkheid een lokale client (ook 
wel agent genoemd) op bijvoor-
beeld pc’s en servers te installeren 
die nog veel meer informatie kan 
doorspelen en lokale controles kan 
uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan 
de vrije schuifruimte, beschikbare 
updates, actuele systeembelasting 
en het aantal processen. In een 
kleine netwerkomgeving zijn zulke 
monitoringtools een beetje overkill, 
maar als je veel systemen beheert 
of je huis vol zet met slimme 
apparaten kunnen ze je leven een 
stuk makkelijker maken. De meeste 
tools hebben helaas wel een stevige 
leercurve, al is PTRG daar een pretti-
ge uitzondering op.

VIRTUELE NETWERKEN
Wie zijn netwerk wat professioneler 
wil aanpakken of gewoon wat extra 
aansluitingen wil maken zal eerst 
zijn switches tegen het licht willen 
houden. Je kunt tegenwoordig voor 
niet al te veel geld een managed 
(beheerde) switch in huis halen. 
Waar een eenvoudige unmanaged 
(onbeheerde) switch gewoon een 
doorgeefluik is en alles met alles 
verbindt, krijg je met een managed 
switch veel meer controle over het 
netwerk. Je kunt bijvoorbeeld be-
paalde soorten netwerkverkeer pri-
oriteren of scheidingen aanbrengen 
met meerdere virtuele netwerken 
(vlan’s). Dat is een heel praktische 
oplossing om verschillende virtuele 
netwerken op te zetten die los van 
elkaar werken, maar wel dezelfde 
switches en kabels gebruiken. Elk 
netwerk krijgt zijn eigen ip-reeks, 
ook wel subnet genoemd. Het geeft 
in feite hetzelfde eindresultaat als 
meerdere echt fysiek gescheiden 
netwerken. In het dossier zetten we 

SPIL IN HET NETWERK
De router speelt, als spil in het netwerk, eigenlijk maar een bescheiden 
rol. Voor veel mensen is het een kastje dat je ver weg stopt in de meter-
kast. De raadselachtige termen en instellingen die bij de configuratie 
verschijnen worden voor lief genomen, zolang internet maar werkt. 
Dat is jammer, want je kunt er vaak veel meer uit halen. We geven je 
in het dossier de nodige experttips mee om ook hier de controle terug 
te krijgen. Wil je virtuele netwerken breed toepassen, dan verdient 
wellicht je router zelf ook een upgrade. De meeste consumentenrou-
ters kunnen helaas niet of heel beperkt met virtual lan’s ofwel vlan’s 
overweg. Gelukkig is ook dit met software op te lossen. 

enkele interessante semiprofessi-
onele switches voor je op een rijtje 
die dat kunnen. We vonden ook 
wat mooie opties die dankzij Power 
over Ethernet (PoE) apparaten in 
je netwerk direct van elektriciteit 
kunnen voorzien, en een paar 
betaalbare modellen die je met 10 
Gbit/s laten werken. Al geeft dat 

ook weer andere uitdagingen, zoals 
de kwaliteit van je netwerkkabels. 
Sommige switches kunnen je zelfs, 
net zo goed of zelfs beter dan veel 
netwerkmonitoringtools, inzicht in 
en statistieken over het netwerk-
gebruik geven, waaronder de 
modellen van Ubiquiti met de UniFi 
Controller. 
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