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1 Inleiding

Dit document beschrijft waar een wifi netwerk technisch aan moet voldoen om optimaal gebruik te kunnen

maken van voice over wifi (vowifi) van Tele2. Het is een document onafhankelijk van wifi leverancier en neemt

in beschouwing de “best practices” zoals de industrie dat voorschrijft. Het document bevat aanbevelingen waar

verschillende variabelen aan zouden moeten voldoen.

Bij een bestaand wifi netwerk kan dit document gebruikt worden om na te gaan of de huidige infrastructuur

voldoet of dat er aanpassingen nodig zijn. Een niet goed ingericht wifi netwerk kan tot een slechte vowifi

gebruikerservaring leiden. Dit document belicht tal van aspecten die een rol spelen bij een wifi netwerk.

Het helpt u bij een weloverwogen planning, uitrol of herinrichting van een nieuw of bestaand wifi netwerk.

Om vowifi optimaal te laten presteren, kijken we in dit document naar de radio-, Lan- en IP-lagen van het

OSI model en de daarbij behorende relevante technische componenten.

www.tele2.nl/zakelijk
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2 Voice over wifi (vowifi), bellen via wifi

2.1 Wat is bellen via wifi?

Bellen via wifi is een handige en voordelige oplossing als u binnen minder goede dekking heeft. Optimaal

bereik binnen handbereik. De smartphone gebruikt het wifi netwerk als versterker om verbinding met het

mobiele netwerk van Tele2 te maken, zodat u altijd goed bereikbaar bent. Het kost niets extra’s omdat u 

belt vanuit de bundel en er wordt geen datagebruik in rekening gebracht. Voor wifi bellen heeft u een toestel

nodig dat geschikt is voor vowifi, die is voorzien van de laatste firmware en die is ingesteld op wifi bellen.

Daarnaast moet het toestel zijn aangemeld op een wifi netwerk.

2.2  Voor welke gebruikssituatie is wifi bellen geschikt?

Bij bellen via wifi is de kwaliteit van de dienst afhankelijk van de kwaliteit en bezetting van het wifi netwerk.

Tele2 heeft geen controle of invloed op het wifi netwerk. Daarom is de dienst wifi bellen op basis van best

effort. Het is dus niet mogelijk om aan te geven welke kwaliteitsniveaus exact gehaald kunnen worden.

Dit in tegenstelling tot ons mobiele netwerk, waar Tele2 Quality of Service kan bieden omdat het de volledige

controle heeft. Daarom raadt Tele2 aan om vowifi in te zetten wanneer er onvoldoende mobiele dekking is 

op een locatie.

2.3  Wat veroorzaakt een slechte dekking binnen?

Slechte dekking in een gebouw is vaak het gevolg van één van de volgende oorzaken of een combinatie 

daarvan:

1. De locatie ligt net in een gebied met minder dekking. Dit kunt u eventueel zien op de dekkingskaart

van Tele2. (https://www.tele2.nl/mobiel/bereik-netwerk/)

2. De fysieke eigenschappen van het gebouw. Bepaalde bouwmaterialen of constructies kunnen de 

mobiele signalen dempen, waardoor het bereik in het gebouw verslechterd. Met name in nieuwbouw 

voldoen gebouwen aan hogere isolatienormen en is de dempingsgraad van het mobiele signaal hoog.

Hierdoor wordt de kans op slechte dekking binnen groot. Hogere isolatiewaarden van een gebouw 

zijn perfect voor het creëren van duurzame gebouwen, maar hebben impact op een goed mobiel bereik

in een gebouw.

2.4  Hoe kan de dekking binnen worden verbeterd?

De dekking in een gebouw kan worden verbeterd met een mobiele indooroplossing. Bij zo’n oplossing wordt

er binnen een mobiel netwerk gebouwd die onderdeel wordt van het 4G macronetwerk van Tele2. Het nadeel

van deze oplossing is dat dit een forse investering vergt van de gebouweigenaar. Dit soort oplossingen worden

daarom meestal alleen door grote ondernemingen/organisaties met voldoende financiële slagkracht ingezet.

Voor kleine of middelgrote organisaties zijn dit soort oplossingen over het algemeen niet haalbaar. Met wifi

bellen kunnen kleine en middelgrote organisaties op eenvoudige manier de indoordekking ook verbeteren.

https://www.tele2.nl/mobiel/bereik-netwerk/
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2.5  Overgang vowifi naar mobiele netwerken

Als een toestel zich tijdens het bellen verplaatst en in een ander netwerk komt dan kan het volgend gedrag

zich voordoen:

Netwerk overgang (hand-over) Resultaat

4G netwerk > wifi netwerk Gesprek wordt overgedragen (hand-over)

Wifi netwerk > 4G netwerk Gesprek wordt overgedragen (hand-over)

3G/2G netwerk > wifi netwerk Gesprek wordt afgebroken (dropped call)

Wifi netwerk > 3G/2G netwerk Gesprek wordt afgebroken (dropped call)

De exacte timing van een handover is afhankelijk van de instellingen in het toestel.

2.6  Wat zijn de capaciteitslimieten van wifi bellen?

Bellen via wifi heeft een beperkte capaciteit op het aantal gelijktijdige gesprekken. Als een wifi netwerk druk

bezet is vanwege veel simultane verkeer (bijvoorbeeld streaming) dan kan dit een direct effect hebben op 

de belkwaliteit. In het ergste geval kunnen gesprekken verbroken worden of is het niet mogelijk om een

gesprek op te zetten. Maar voor de meeste kleine organisaties is de kans op dit probleem relatief klein en 

is wifi bellen een laagdrempelige oplossing voor het verbeteren van de indoordekking.

Voor grote organisaties met locaties met vele gebruikers kan een indooroplossing een beter passende oplos-

sing zijn dan wifi bellen. Maar ook voor een grote organisatie kan wifi bellen van nut zijn, want al heeft u

goed mobiel bereik op kantoor, hoe zit het bij de individuele medewerkers thuis? Dit kon in het verleden niet

op een gemakkelijke manier worden opgelost, maar met wifi bellen kan de medewerker snel zijn dekking 

thuis verbeteren. Voor meer informatie over onze indooroplossingen kunt u contact opnemen met uw

accountmanager.

3  Aanbevelingen voor het optimaliseren
van een wifi netwerk

Vowifi is een best effort service en is afhankelijk van de kwaliteit en bezetting van het wifi netwerk. Vowifi

werkt in principe op elk wifi netwerk waarop een vowifi geschikt toestel is aangemeld. De beheerder van het

wifi netwerk kan echter bepaalde maatregelen treffen om het wifi netwerk optimaler te maken voor vowifi.

Een overzicht van aanbevelingen waaraan een wifi netwerk idealiter voldoet om vowifi van Tele2 optimaal 

te laten functioneren staan in paragraaf 3.1 (pag. 6).

Deze aanbevelingen zijn onafhankelijk van wifi netwerkleverancier en gaat uit van de “best practices” zoals

de wifi industrie dat voorschrijft. Bij een bestaand wifi netwerk vormen de aanbevelingen een maatstaf om 

na te gaan of de huidige configuratie van het wifi netwerk optimaal is en waar verbetering mogelijk is. Bij 

het ontwerpen van een nieuw wifi netwerk kunnen de aanbevelingen meegenomen worden in het ontwerp.

Een niet optimaal ingericht wifi netwerk heeft een grotere kans op een slechte vowifi gebruikerservaring.

Leidraad voor de aanbevelingen voor een optimaal wifi netwerk voor vowifi zijn de eerste drie lagen van het

OSI model en de daarbij behorende relevante technische componenten. De drie lagen zijn:

• Laag1 is de RF-laag (Radio Frequentie)

• Laag2 is de LAN-laag (Local Area Network)

• Laag3 is de IP-laag (Internet Protocol)  

www.tele2.nl/zakelijk
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3.1 Overzicht aanbevelingen

Hieronder het aanbevelingsoverzicht. Meer details over elke aanbeveling is te vinden in het hoofdstuk

volgende op het overzicht.

4  Details vanaanbevelingen

4.1 Laag 1: RF

4.1.1 RSSI

RSSI staat voor Receive Signal Strength Indicator, waarbij een minimale waarde van -67 dBm gehanteerd

moet worden in een vowifi omgeving. Een hogere waarde, bijvoorbeeld -65 dBm, wordt als beter beschouwd,

dit betekent dat een signaal beter wordt ontvangen. RSSI kan op sommige mobiele apparaten uitgelezen 

worden met behulp van hiervoor ontwikkelde apps. We raden aan om een wifi site survey te (laten) uitvoeren

om de signaalsterktes in het gebouw in kaart te brengen. Het advies is om een signaalniveau aan te houden

van minimaal -67 dBm tot -40 dBm of hoger (indien mogelijk).

La
ag

 1
:R

F
La

ag
 2

:L
A

N
La

ag
 3

:I
P

Aanbevelingen 1 AP >1 AP’S

RSSI minimaal -67dBm. x x

Noise < -92dBm. x x

Signal Noise Ratio minimaal 25dB of hoger. x x

5 GHz band heeft voorkeur boven 2.4 GHz band. x x

Gebruik 20MHz kanalen. x x

Op 2.4 GHz band: gebruik een 3 of 4 kanalenplan. x x

Op 2.4GHz band: kanaaloverlap van 20% bij een signaalsterkte van -67dBm. x

Op 5 GHz band: gebruik de UNII-1 band. x x

Op 5 GHz band: kanaaloverlap van 15% tot 20% bij een signaalsterkte van -67dBm. x

Zorg voor symmetrie. x x

CCI < -86dBm. x

Het netwerk dient UDP poorten 500 en 4500 door te laten. x x

Bij private IP voor handset met NAT in de firewall naar internet: UDP poorten 500 en 4500 openzetten. x

Bij publiek IP voor handset zonder NAT in de firewall: UDP poort 500 openzetten + IP protocol ESP (id50). x

Bij firewall: destination IP adres 90.132.128.0/24 x x

Minimaal aanbevolen datarate (linkspeed) 24Mbps. Schakel lagere datarates zo veel mogelijk uit. x x

Retransmissies < 20%. x x

WiFi roaming/hand-over actie < 100ms. x

Gebruik standaarden die roaming sneller en beter laten verlopen, dat zijn: 802.11k/r/v.

Zowel AP’s als clients dienen deze te ondersteunen. x

Vermijd wifi mesh netwerken, indien toch gebruikt berperk deze tot maximaal één hop. x

Let op: Het QoS mechanisme op basis van WMM werkt niet, daar VoWifi IPSec-tunneling gebruikt. x x

Let op: 802.1X (re)authenticatie kan significante roaming delay veroorzaken. x

End-to-end delay < 150ms. x x

End-to-end jitter < 100ms. x x

PER < 1%. x x

Op 2.4GHz band: 14 max. aantal gelijktijdige VoWiFi gesprekken. x x

Op 5 GHz band: 20 max. aantal gelijktijdige VoWiFi gesprekken. x x

Let op: CAC werkt niet voor VoWiFi diensten van mobiele providers, dus niet aanzetten of instellen. x x

www.tele2.nl/zakelijk
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4.1.2   SNR

De Signal to Noise Ratio (SNR) is het verschil tussen RSSI en de ruis (noise). De SNR moet minimaal 25 dB

zijn, of hoger indien mogelijk. We raden aan dat de ruis (noise) van de omgeving lager dan -92 dBm is 

(-67 dBm signaal – 25 dB SNR = -92 dBm). Over het algemeen is de ruis lager dan -92 dNm. Mocht er twijfel

zijn dan kan de ruis gemeten worden. Voor het meten van ruis is een spectrum analyzer nodig.

4.1.3    2.4 GHz spectrum

Het 2.4 GHz wifi spectrum telt in totaal 13 kanalen die in Nederland gebruikt mogen worden. Deze 13 kanalen

overlappen elkaar deels en dat zorgt voor interferentie. Er zijn echter drie kanalen die elkaar nauwelijks over-

lappen, dat zijn kanalen 1, 6 en 11. Deze kanalen zijn 20 MHz breed. In een groot wifi netwerk, dat bestaat uit

veel Access Points (AP’s), is het in de praktijk lastig en vaak onmogelijk om het spectrum zo in te richten dat

AP’s elkaar niet op hetzelfde kanaal interfereren.

Figuur 1. 2.4 GHz spectrum (bron: Wikipedia).

Een alternatief is een vier kanalenplan (1,5,9,13). Dit wordt minder vaak toegepast. In dit kanalenplan over-

lappen de vier kanalen elkaar voor een deel, maar is er een kanaal dat extra gebruikt kan worden. Het advies

is om bij voorkeur een drie kanalenplan aan te houden.

Naast interferentie van andere wifi apparaten heeft de 2.4 GHz band ook last van interferentie door niet-wifi

apparaten zoals magnetrons, babyfoons, draadloze camera’s, etc.

Het voordeel van de 2.4 Ghz band is dat het bereik groter is ten opzichte van de 5 Ghz band en op een 

grotere afstand van het AP nog goede ontvangst te realiseren is. Het nadeel van de 2.4 Ghz band is echter

dat de band door veel apparatuur wordt gebruikt en vaak druk bezet is. Het gebruik van de 2.4 Ghz band 

voor vowifi wordt om die reden meestal afgeraden, tenzij het bereik van de 5 Ghz band onvoldoende is 

of omdat de gebruikte smartphones de 5 Ghz band niet ondersteunen. De lijst met toestellen die vowifi 

ondersteunen is hier te vinden: https://www.tele2.nl/zakelijk/klantenservice/mobiel/wifi-bellen/.

4.1.4    5 GHz spectrum

Het 5 GHz wifi spectrum bevat twee frequentiebanden die in Nederland gebruikt mogen worden, de UNII-1

en de UNII-2. De UNII-1 band bestaat uit vier niet overlappende kanalen en zijn bestemd voor indoor gebruik,

de kanalen zijn: 36, 40, 44, 48. De UNII-2 band bestaat uit vijftien niet overlappende kanalen, waarvan de eer-

ste vier voor indoor gebruik zijn en de laatste elf zowel binnen als buiten gebruikt mogen worden. Het gaat

om de volgende kanalen: 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140.

Voor het wifi spectrum voor vowifi wordt de voorkeur gegeven aan de 5 GHz band, omdat op de 5 GHz band

meer kanalen beschikbaar zijn en omdat deze band over het algemeen minder last heeft van storing. Houd 

bij de UNII-2 kanalen rekening met het feit dat deze frequenties ook door radartoepassingen gebruikt worden,

https://www.tele2.nl/zakelijk/klantenservice/mobiel/wifi-bellen/
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zoals bijvoorbeeld op vliegvelden, havens, etc. Radar heeft in deze kanalen voorrang en wifi dient de weg vrij

dient te maken als radar wordt gebruikt. Dit kan tot onderbrekingen van het wifi signaal leiden. Het detecte-

ren van radar wordt gedaan door het DFS (Dynamic Frequency Selection) en TPC (Transmit Power Control)

mechanisme.

De meeste AP’s en toestellen ondersteunen DFS vandaag de dag. Indien een AP DFS niet ondersteund, dan

moet hier tijdens de ontwerpfase van een wifi netwerk rekening mee worden gehouden. In de 5 GHz band

wordt daarom aanbevolen om de kanalen in de UNII-1 band te gebruiken met 20MHz bandbreedtes.

Hierdoor heeft u in de 5GHz band meer kanalen tot uw beschikking en kan over het algemeen een goed 

ontwerp worden gemaakt, zonder verstoringen door radar.

Houd bij simultaan gebruik van de 2.4 GHz en 5 GHz band rekening met het feit dat de 2.4 GHz signalen 

verder reiken (ook door obstakels zoals muren) dan de 5 GHz signalen. Het gelijktijdig gebruik van 2.4 Ghz 

en 5 Ghz voor vowifi wordt doorgaans afgeraden vanwege de verschillen in reikwijdte en omdat het over-

schakelen tussen beide banden soms voor verstoringen zorgt.

4.1.5    Kanaaloverlap

Kanaaloverlap is het overlappen van twee verschillende kanalen. Het doel van kanaaloverlap is het roamen/

hand-over van een toestel tussen twee verschillende AP’s tijdig mogelijk te maken zonder verlies van signaal-

sterkte. In wifi termen wordt met roamen de “handover” van een toestel van een AP naar een andere AP

bedoeld. Zoals eerder gesteld heeft een vowifi omgeving minimaal -67 dBm aan signaalsterkte nodig.

De plek waar deze gedefinieerde signaalsterkte is bereikt heet de rand van de cel. In de 2.4 GHz band is het

de aanbeveling om 20% overlap tussen twee cel randen aan te houden. In de 5GHz band is een kanaaloverlap

van 15% tot 20% voldoende.

Aangeraden wordt om een wifi site survey te (laten) uitvoeren om kanaaloverlap in kaart te brengen in een

bestaand wifi netwerk. Bij een nieuw aan te leggen wifi netwerk wordt aangeraden om een pre-deployment

site survey uit te voeren om de locaties van de verschillende AP’s te bepalen waarbij de AP’s voldoende

kanaaloverlap hebben.

Figuur 2. Kanaaloverlap (bron: Cisco).

www.tele2.nl/zakelijk


Optimale wifi netwerken voor de Vowifi dienst van Tele2 9

tele2.nl/zakelijk Copyright Tele2 Nederland

4.1.6    CCI

CCI staat voor Co-Channel Interference. Er is sprake van CCI als twee of zelfs meerdere AP’s op hetzelfde

kanaal zenden. Het wifi protocol berust op het CSMA-CA algoritme (Carrier Sense Multiple Access-Collision

Avoidance). Voordat een wifi apparaat zendt zal eerst het CCA (Clear Clannel Assessment) mechanisme

gebruikt worden om te toetsen of het kanaal vrij is. Hiermee wordt voorkomen dat er een botsing van 

signalen plaatsvindt waardoor informatie verloren gaat. De CCI drempelwaarde is circa -85dBm.

CCI uit zich in een verhoogde delay, jitter, retransmissies maar ook de beschikbare capaciteit van een kanaal

gaat hiermee omlaag. Om CCI te voorkomen dienen de AP’s voldoende van elkaar gescheiden te zijn, waarbij

een celrand van -86 dBm of zelfs lager aan te bevelen is.

Interferentie is per definitie slecht en dient geminimaliseerd te worden. In de praktijk is CCI echter lastig te

voorkomen, wel moet men hier van bewust zijn. Een lagere waarde dan -86 dBm (-90 dBm of zelfs een nog

lagere waarde) komt het wifi netwerk ten goede.

4.1.7    Symmetrie

Symmetrie is belangrijk voor het goed inrichten van een vowifi RF omgeving. Hiervoor is het belangrijk om 

te weten welke toestellen gebruikt worden en wat het maximale zendvermogen is van deze toestellen. Het

zendvermogen van mobiele apparaten kan sterk verschillen, denk hierbij aan waarden tussen de 20 mW en 

de 50 mW.

Het maximaal toelaatbaar zendvermogen in de 2.4 GHz band bedraagt 100 mW. In de 5 GHz band is dit zelfs

meer (afhankelijk van de gebruikte kanalen). Het zendvermogen van de AP moet afgestemd worden op het

zendvermogen van de toestellen (symmetrie). Het zendvermogen van AP’s op maximaal instellen wordt

afgeraden, omdat een balans te handhaven tussen de inkomende en de uitgaande richting van een vowifi

gesprek (vowifi is bi-directioneel en bestaat uit twee datastromen).

Het gevaar van een AP die op maximaal vermogen zendt, is dat een toestel het signaal van deze AP goed ont-

vangt, maar het AP het signaal van het toestel slecht ontvangt. Dit kan tot onderbrekingen leiden indien een

toestel niet tijdig op zoek gaat naar een ander kanaal en hiernaar toe roamt. Omdat vowifi bi-directioneel is,

zou het kunnen gebeuren dat een ontvangen gesprek (vanuit de perspectief van het toestel) van goede kwa-

liteit is, terwijl in de tegenovergestelde richting (naar de tegenpartij) de kwaliteit van het gesprek matig is.

Figuur 3. Asymmetrie tussen AP en toestel (bron: Cisco).

www.tele2.nl/zakelijk
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4.2    Laag 2: MAC / Ethernet

4.2.1 QoS

SSID staat voor Service Set IDentifier en is de officiële benaming voor de naam van het wifi netwerk. Toes-

tellen gebruiken deze SSID niet alleen voor vowifi, maar ook voor andere typen data, zoals video en internet.

Vowifi is tijdkritisch en gevoelig voor delay en jitter. Om deze reden moet spraakverkeer voorrang krijgen op

andere typen data. Een deel van de wifi leveranciers heeft in hun AP’s features die spraakverkeer automatisch

kunnen herkennen en hier voorrang aan geven volgens de industriestandaard 802.11e, WMM (Wifi Multi

Media). Bij vowifi van een mobiele operator zoals Tele2 wordt, net als in het mobiele netwerk, een veilige 

verbinding opgezet via een IPSec-tunnel tussen het toestel en het netwerk van de mobiele operator. Hierdoor

wordt vowifi van een mobiele operator door wifi apparatuur niet herkend als spraakverkeer en werkt het

WMM mechanisme niet.

Om voorrang op het spraakverkeer van vowifi te bewerkstelligen moet daarom geen gebruik te worden 

gemaakt van WMM, maar wordt aanbevolen om het verkeer op de UDP poorten 500 en 4500 prioriteit te

geven. Hiermee krijgt het vowifi spraakverkeer voorrang.

4.2.2    Firewall

Bij gebruik van een firewall wordt geadviseerd om standaard in de firewall het volgende open te zetten 

met het destination IP adres 90.132.128.0/24 in de hieronder genoemde situaties.

Situatie 1: Private IP voor handset met NAT in de firewall naar internet.

- UDP poorten 500 en 4500 open zetten voor het IKEv2 verkeer en geëncapsuleerd ESP (IPSec) 

verkeer.

Situatie 2: Publiek IP voor handset zonder NAT in de firewall.

- UDP poort 500 open zetten.

- IP protocol: ESP (id 50).

In het algemeen wordt aangeraden om bij voorkeur alle boven genoemde opties open te zetten, dus:

- UDP poorten 500 en 4500 open zetten.

- IP protocol: ESP (id 50).

Figuur 4. Poort en protocoloverzicht tbv firewall.

www.tele2.nl/zakelijk
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4.2.3    Datarate

De datarate ook wel link speed genoemd, is de snelheid waarmee een toestel met een AP communiceert en 

is gerelateerd aan de eerder besproken waarden zoals SNR. De datarate dient niet verward te worden met de

datadoorvoer, die nodig is voor een vowifi gesprek (vowifi zelf is ongeveer 100Kbps).

Om in een wifinetwerk voldoende performance te houden voor vowifi en ander dataverkeer (streaming,

internet, etc.) wordt een minimale datarate van 24Mbps aanbevolen dit netwerk. Het is aan te raden om 

daarom lagere datarates in zowel de 2.4 GHz band als de 5 GHz band uit te schakelen. Over het algemeen

hebben high-end zakelijke AP’s een optie om de lagere datarates uit te schakelen.

4.2.4    Roaming/hand-over

Het komt voor dat vowifi wordt ingezet in wifi omgevingen met meerdere AP’s, die gebruikmaken van een

soort van controller functionaliteit. Het snel kunnen roamen van een toestel tussen AP’s is van belang voor

het niet wegvallen van een vowifi gesprek. Over het algemeen bepaalt het toestel wanneer het roamt en hoe

deze roaming getriggerd wordt. Welke roamingwaarden het toestel hanteert varieert per toestelleverancier.

Een roaming/hand-over actie die korter duurt dan 100 ms wordt als snel beschouwd. Een drietal protocollen

die het wifi roamen sneller laten verlopen, zijn de 802.11k, 802.11r en 802.11v standaarden. Denk hierbij eraan

dat zowel het toestel als de AP’s deze standaarden ondersteunen.

IEEE 802.11k zorgt ervoor dat informatie gedeeld wordt betreft welke AP’s aanwezig zijn en welke bijbeho-

rende kanalen aanwezig zijn voor een toestel. Hierdoor heeft een toestel een lijst tot zijn beschikking met

opties waardoor de beste AP sneller gekozen kan worden.

IEEE 802.11r is een standaard die ontwikkeld is om het roaming proces in een 802.1X RADIUS omgeving te

versnellen. De standaard werkt alleen indien zowel AP’s als toestellen dit ondersteunen.

IEEE 802.11v zorgt ervoor dat toestellen naar de AP met de meeste capaciteit en met de minste belasting

gestuurd worden.

Bij het roamen is het van belang dat het toestel het toegewezen IP adres behoudt, zodat de opgebouwde

IPSec-tunnel niet onderbroken wordt met negatieve gevolgen voor het spraakverkeer.

4.2.5    Authenticatie en roaming

De meest gebruikte authenticatie mechanismen zijn:

- Open, dus geen authenticatie.

- WPA2 met PSK (Pre-Shared Key).

- WPA2 met 802.1X.
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Indien bovenstaande authenticatie mechanismen in gebruik zijn is het effect op roaming van een toestel 

als volgt:

- Roaming binnen een open netwerk introduceert weinig extra delay, een negatief aspect is dat de data 

niet versleuteld is.

- Roaming binnen een WPA2/PSK omgeving verloopt redelijk snel. De data is versleuteld.

- Roaming binnen een WPA2/802.1X omgeving is complexer en dient goed ontworpen en ingericht te

worden voor vowifi om delay te minimaliseren. Bij het authenticatie proces tijdens het roamen is een RADIUS

server betrokken, routers, etc. Een mogelijke oplossing is het gebruiken van OKC (Opportunistic Key Cashing).

Een vereiste voor OKC is dat zowel de AP’s als het toestel dit ondersteunen. Het wordt aanbevolen om bij

gebruik van WPA2/802.1X goed te kijken naar de extra delay die 802.1X met zich meebrengt en hoe deze

delay te minimaliseren door bijvoorbeeld gebruik te maken van de 802.11r standaard.

4.2.6    Mesh

In een vowifi netwerk wordt mesh afgeraden. Een wifi mesh verbinding introduceert delay. Hoe groot deze 

is, is afhankelijk van de specifieke situatie. Als mesh onvermijdelijk is dan dient het aantal hops beperkt te

worden tot één hop.

4.2.7    Retransmissie

Retransmissie is het opnieuw moeten zenden van wifi data als deze onbedoeld verloren is gegaan, bijvoor-

beeld als twee apparaten tegelijkertijd zenden, waardoor er botsing van signalen ontstaat. De aanbeveling is

dan ook om de retransmissie onder de 20% te houden, een lager percentage is beter.

4.3    Laag 3: Netwerk / IP

4.3.1 Delay/latency

Delay of latency, zijn de Engelse termen voor vertraging. Delay treedt op tijdens het gehele proces van het

omzetten van spraak naar data, het versturen van de data via een transmissie medium en het vervolgens

weer omzetten van deze data naar spraak. Vowifi is tolerant voor delay als deze onder de 150 ms gehouden

wordt. Hiermee wordt end-to-end netwerk delay verstaan en betreft zowel de bedrade als de draadloze 

omgeving. Een hogere delay kan resulteren in echo, klikken op de lijn, korte onderbrekingen, etc.

4.3.2    Jitter

Jitter is het verschil in delay tussen vowifi pakketten onderling. End-to-end Jitter moet onder de 100 ms

gehouden worden en betreft zowel de bedrade als draadloze omgeving.

4.3.3    PER

PER (Packet Error Rate) dient onder de 1% gehouden te worden. Dit betekent dat maximaal 1% van de pak-

ketten verloren mogen gaan. Wifi is een half-duplex medium, waarbij apparaten om de beurt hun data zenden.

Data kan om verschillende redenen verloren gaan zoals bijvoorbeeld RF interferentie door andere Wifi netwer-

ken die op dezelfde frequentie actief zijn.
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4.3.4    Capaciteit

Capaciteit wordt vaak geassocieerd met de maximaal mogelijke datadoorvoer door een kanaal. Met de huidige

technologie zijn datadoorvoersnelheden te behalen tot wel honderden Mbps.

Een vowifi gesprek gebruikt afhankelijk van het gebruikte spraakalgoritme relatief weinig data, in de orde-

grootte van 100 Kbps. Vanaf een bepaald aantal gesprekken per kanaal neemt de delay en jitter echter toe,

omdat elk apparaat om de beurt mag zenden. Hoe meer gelijktijdige gesprekken, hoe langer het duurt voordat

een toestel aan de beurt is, met een toenemende delay en jitter als gevolg. In de 2.4 GHz band wordt een

maximum van 14 gelijktijdige gesprekken per Wifi kanaal aangehouden en in de 5 GHz band 20 gelijktijdige

gesprekken per Wifi kanaal.

4.3.5    CAC

CAC staat voor Call Admission Control en is een RTP mechanisme en is in sommige AP’s beschikbaar. Dit

mechanisme houdt de actieve vowifi gesprekken in de gaten en zorgt ervoor dat een additioneel gesprek de

algehele prestatie van het netwerk niet negatief beïnvloed. Dit additioneel gesprek wordt dan niet opgezet.

Dit mechanisme werkt echter niet voor vowifi van mobiele providers, zoals Tele2 omdat vowifi werkt op 

basis van IPSec-tunneling. Daardoor werkt het CAC algoritme niet en wordt aanbevolen om CAC niet in te

schakelen/stellen.

5 Site survey

Als het onduidelijk is of een bestaand wifi netwerk optimaal is ingericht voor vowifi, dan is het aan te raden

om een site survey uit te laten voeren door wifi specialist. Tijdens een site survey wordt bepaald of het wifi

netwerk optimaal is ingericht voor vowifi en of het in lijn is met de aanbevelingen uit dit document. Dat een

bestaand wifi netwerk nu goed werkt, betekent niet dat het ook geoptimaliseerd is voor vowifi.

Bij het ontwerp en bouw van een (nieuw) wifi netwerk is het van belang om vooraf een site survey uit te

voeren en rekening te houden met de aanbevelingen voor vowifi. Voor het verrichten van een site survey met

de daarbij behorende analyse en rapportage is specialistische kennis en apparatuur nodig. Met de resultaten

van een site survey is het mogelijk om onder andere de optimale posities van AP’s te bepalen en het wifi 

netwerk verder te optimaliseren. Na bouw of optimalisatie van een wifi netwerk is het aan te raden om een

nameting uit te voeren om te controleren of het wifi signaal nu overal optimaal is voor gebruik met vowifi.

6 Toestellen en vowifi

Voor het gebruik van vowifi is naast een wifi netwerk ook een geschikt toestel nodig. Het volgende is vereist

vanuit toestelperspectief:

1. Geschikt vowifi toestel, zie https://www.tele2.nl/zakelijk/klantenservice/mobiel/wifi-bellen/.

2. Toestel voorzien van laatste versie software en de laatste instellingen van de provider.

In de online toestelhulp vindt u instructies hiervoor :

https://www.tele2.nl/zakelijk/klantenservice/mobiel/toestelhulp/

3. Vowifi is ingeschakeld. In de online toestelhulp vindt u instructies hiervoor.

https://www.tele2.nl/zakelijk/klantenservice/mobiel/toestelhulp/
https://www.tele2.nl/zakelijk/klantenservice/mobiel/toestelhulp/
https://www.tele2.nl/zakelijk/klantenservice/mobiel/toestelhulp/
https://www.tele2.nl/zakelijk/klantenservice/mobiel/wifi-bellen/
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6.1 Vowifi implementatie in Samsung toestellen

In geschikte Samsung toestellen staat vowifi standaard ingeschakeld. In de online toestelhulp vind u instruc-

ties hoe u vowifi in- en uitschakelt. Bij instellingen kunt u aangeven of u een voorkeur heeft voor mobiele

netwerk of het wifi netwerk.

6.1.1 Voorkeur voor het mobiele netwerk

Het toestel blijft op het mobiele netwerk zolang er een goed mobiel netwerk beschikbaar is. Pas wanneer

het mobiele netwerk slecht wordt en er een wifi netwerk beschikbaar is schakelt het toestel over naar vowifi.

Deze voorkeur is de standaardinstelling in Samsung toestellen. Daar het mobiele netwerk QoS wordt geleverd

en vowifi best effort service is wordt deze voorkeursinstelling aanbevolen.

6.1.2    Voorkeur voor het wifi netwerk

Het toestel schakelt over op het wifi netwerk en vowifi ook al is er een goed mobiel netwerk beschikbaar.

6.2    Vowifi implementatie in Apple toestellen

In geschikte Apple toestellen staat Vowifi standaard uitgeschakeld. Om gebruik te maken van Vowifi moet

u Vowifi handmatig inschakelen. In de online toestelhulp vind u instructies hoe Vowifi in- en uitgeschakeld

kan worden. Bij de instellingen van Apple toestellen kunt u niet aangeven of u bij voorkeur via het mobiele

netwerk of het wifi netwerk belt. Als vowifi staat ingeschakeld verkiest het toestel het wifi netwerk boven

het mobiele netwerk, ook als er een goed mobiel netwerk beschikbaar is.

Bij Apple toestellen is het aan te raden om vowifi alleen in te schakelen als u binnen slechte dekking heeft

en u vowifi wilt inzetten om het bereik te verbeteren.

https://www.tele2.nl/zakelijk/klantenservice/mobiel/toestelhulp/
www.tele2.nl/zakelijk
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