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Extra’s bij mobiel internetten onderweg

Marius Hille Ris Lambers
In eerdere artikelen werd aangeduid wat er nodig is om onderweg in

het buitenland op je laptop gebruik te kunnen maken van mobiel

internet en werd aangegeven welke buitenlandse aanbieders

aantrekkelijk aanbod hebben waar het gaat om prepaid mobiel internet.

In deze bijdrage worden niet eerder genoemde mogelijkhe‐den aangeduid. Voor smartphone‐gebruikers bestaan er deelsandere opties, die hier buiten beschouwing gelaten worden.

Gratis webtext‐SMS'jes
Diverse telefoonproviders bieden hun klanten (ook prepaid)de mogelijkheid via de website van de betreffende providerkosteloos (webtext/SMS‐) berichten te versturen.

Als voorbeeld het aanbod van Vodafone Ierland. Na inloggenop de Ierse Vodafone website mag de klant maandelijks(maximaal) 600 berichten verzenden naar telefoonnummersnaar keuze (dus ook buiten Ierland)! Eén webtext‐bericht ismaximaal 160 tekens. Een langer bericht telt als als twee(161‐320 tekens) of drie (321‐480 tekens) webtext‐berichten.Je Ierse Vodafone‐nummer wordt vermeld als afzender!Tenzij de geadresseerde ook een Iers mobiel nummer heeft,kan de ontvanger voordeliger een reactie‐SMS sturen aan jeNL‐mobiele nummer. Zet dat dus in je webtext‐bericht (zielink).

Mobiel internet in Italië
Ook in Italië kun je terecht met de populaire Ierse VodafoneSIM‐kaart, om te internetten (2,99 euro/dag).Er zijn drie Italiaanse aanbieders met een betaalbaar prepaidaanbod voor meerdaags gebruik: Wind, Vodafone en Tre/3(zie link). Je kunt kiezen voor bijvoorbeeld een weektarief of

volume‐gebaseerd tarief. De tarieven kunnen inmiddels zijnaangepast!Een vereiste (b)lijkt te zijn dat je bij aankoop/registratie be‐schikt over een Italiaanse fiscale code ( Codici Fiscale). Diekun je ook als Nederlander online verkrijgen via een Italiaan‐se website (zie link) en eenvoudig aanmaken.Regel dat thuis; vóór vertrek! Invullen is simpel:

Cognome = achternaamNome = voornaamSesso = geslacht (M = man;F = vrouw)Vul bij Comune/Prov. in: OlandaVul tenslotte achter 'Data di Nascita' je geboortedatum in.Klik vervolgens op 'Calcola' (= berekenen).
Druk de daarop verschijnende webpagina met je ItaliaanseFiscale code ( of een screendump van het kaartje) af. Neemdie afdruk, met een kopie van je legitimatiebewijs, meenaar een Italiaanse telefoonwinkel. In grotere plaatsen hebje meer kans op een medewerker die ook andere talen ver‐staat/spreekt dan op het platteland. Met enig zoekwerk kun
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je ook via eBay Italiaanse prepaid SIM‐kaarten aankopen.In Nederland aangeschafte Vodafone opwaardeerbonnen kun‐nen óók benut worden voor het opwaarderen van een Vodafo‐ne prepaid‐account van SIM‐kaarten uit andere EU‐landen(ook Italië).

Mobiel internet delen via mobiele router
Steeds meer mensen benutten onderweg meerdere apparatendie gebruik willen maken van het internet.Dan zou het mooi zijn als je je (al dan niet mobiele) internet‐verbinding zou kunnen delen. Daarvoor bestaan handige mo‐biele routertjes en in meerdere varianten. De meest mobielevariant wordt een MiFi genoemd (samentrekking van Mobileen Wi‐Fi). Een MiFi is een via een ingebouwde accu gevoedeminirouter, die het mogelijk maakt met meerdere gebruikersgelijktijdig gebruik te maken van een mobiel internetverbin‐ding. De SIM‐kaart wordt daartoe in de MiFi geplaatst, waar‐na de inloggegevens (APN, gebruikersnaam en wachtwoordvia een webinterface worden ingevoerd). De gebruiker logt inop de MiFi. Sommige telefoonproviders (o.a. Vodafone) bie‐den ook een MiFi aan in combinatie met een mobiel interne‐tabonnement.

Veelzijdiger zijn 'echte' mobiel internet‐routers (3G‐routers),zoals de Edimax 3G‐6200n, de Alfa R36 en de via de ALDIregelmatig aangeboden Zolid P50673. Deze 3G‐routers verei‐sen de aansluiting van een compatibele mobiel‐internet‐modem (dongle) op een USB‐poort van de router. De drieapparaten hebben weliswaar geen ingebouwde accu, maarzijn wel geschikt voor gebruik onderweg. De Edimax en de Al‐fa werken zowel via een 220V > 12V adapter als rechtstreeksop 12 Volt. De Zolid werkt zowel op 220 Volt als op de voe‐ding vanuit een USB‐poort (5 Volt). De genoemde 3G‐routers

zijn ook te gebruiken als gewone, bedrade router. De Alfa ende Zolid kun je ook nog benutten als router om het signaalvan een extern draadloos AccessPoint te delen.
Installeer je 3G‐router thuis; nahet maken van een systeem‐herstelpunt. Installeer in eersteinstantie zonder encryptie/beveili‐ging, maar benut – zodra je via de3G‐router gedeeld toegang hebttot mobiel internet ‐ direct deWPA/WPA2‐beveiligingsopties dieje via het interface van de 3G‐rou‐ter kunt inprogrammeren. Zonderbeveiliging heb je kans op ongeno‐de gasten! Het inprogrammerenvan mobiele routers is een precieswerkje: lees de handleiding goed!
Voor Windows 7‐gebruikers zouConnectifyMe (zie link) een alter‐natief zijn, om de eigen laptop(ook) te benutten als AccessPoint.Op mijn laptop werkte dit pro‐gramma niet (in combinatie mettwee verschillende Huawei‐dong‐les). Een ander alternatief zou hetcommerciële programma VirtualAccess Point zijn (niet getest).

Vragen of opmerkingen?
Vragen, opmerkingen en aanvullingen zijn welkom met ge‐bruikmaking van een Persoonlijk Bericht (PB‐tje) gericht aan'Marius HRL', via de HCC!forums.Bij voorbaat bedankt voor je reacties!
Marius Hille Ris Lambers

Afbeelding van een Huawei‐dongle

Links
Gratis webtext‐/SMS via Vodafone Ierland: http://www.hccforums.nl/showpost.php?p=7550&postcount=6Mobiel internet Wind Italië: http://prepaid‐wireless‐internet‐access.wetpaint.com/page/Italy+‐+WindMobiel internet Vodafone Italië: http://prepaid‐wireless‐internet‐access.wetpaint.com/page/Italy+VodafoneMobiel internet Tre/3: http://prepaid‐wireless‐internet‐access.wetpaint.com/page/Italy+‐+3Verkrijgen Italiaans Fiscaal Nummer (Codici Fiscale): http://www.comuni.it/servizi/codfisc/Zolid mobiele router delen: http://ictoblog.nl/2010/07/11/zolid‐draadloze‐mobiele‐internet‐router‐access‐point enhttp://ictoblog.nl/2010/08/26/maak‐je‐zolid‐route‐echt‐mobielConnectify Me: http://www.connectify.me/




