
 

Handleiding IP-whitelisting 
 
Met IP-whitelisting is het mogelijk om je gehele TravelSpirit omgeving af te sluiten en enkel 
toegankelijk te maken vanaf je bekende (thuis)werklocaties. Dit verbetert de veiligheid, 
omdat kwaadwillenden helemaal geen verbinding met je TravelSpirit omgeving kunnen 
maken. 
 
Wanneer een medewerker vanaf een nieuwe internetverbinding contact wil maken met 
TravelSpirit, dient het IP adres toegevoegd te worden aan de whitelist. Het is nu mogelijk om 
deze zelf via beheer toe te voegen! 
 
Let op dat je bij uw Internetprovider controleert of je een vast IP adres hebt.  
Wanneer je vaak van werkplek wisselt, of op reis in het buitenland TravelSpirit wilt 
gebruiken, dan is het flexibeler en veiliger om gebruik te maken van een eigen 
VPN-verbinding naar je kantoor. Je systeembeheerder kan zo’n VPN-verbinding voor je 
inrichten. Vervolgens kun je het IP-adres daarvan whitelisten. 
 
IP-whitelisting is geen vervanging voor andere beveiliging: 

● gebruik altijd een goede virusscanner 
● gebruik altijd een sterk wachtwoord 
● gebruik two-factor login 
● gebruik altijd VPN bij onbekende en publieke (WiFi)-netwerken. 

 
1. Ga naar Beheer. 

 
2. Klik op IP Whitelist. 

 
3. Onderaan de pagina staan de laatst gebruikte IP-adressen in het rood. 

 
 

4. Door op “Voeg toe aan whitelist” te klikken, wordt de regel groen. 
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5. Dit IP-adres komt ook in de lijst met goedgekeurde IP-adressen bovenaan de pagina 

te staan. 
 

6. Als je een nieuw IP-adres wilt toevoegen (bijvoorbeeld een thuiswerkplek) klik je op:

 
Via www.WatIsMijnIPAdres.nl kun je opzoeken wat het IP-adres is van de gebruiker 
de toegevoegd moet worden. 
 
LET OP: IP-adressen als 10.0.x.x en 192.168.x.x zijn IP-adressen die apparaten 
binnen een eigen netwerk van een router krijgen. Deze werken NIET met onze 
IP-whitelist. Gebruik altijd www.WatIsMijnIPAdres.nl om het juiste IP-adres te 
achterhalen! 
 

7. Er komt vervolgens een pop-up waar je het IP-adres en de Omschrijving 
(Bijvoorbeeld de naam van een medewerker of “Kantoor Malediven”) kunt invullen. 

 
 

8. Klik vervolgens op Opslaan 
 

9. Klik ten slotte op  

 
BELANGRIJK: zonder deze stap wordt de IP-whitelist niet geactiveerd! 

 
10. Wacht 1 minuut. Als je alle stappen goed doorlopen hebt, kan er daarna ingelogd 

worden vanaf de toegevoegde IP-adressen. 
 

Overal toegang via VPN met een vast IP adres 
Om toch overal ter wereld toegang te krijgen tot je TravelSpirit account, kun je inloggen via 
een VPN-verbinding met een vast IP-adres (als je dat IP-adres uiteraard ook op de whitelist 
zet). 
 
Verbinden via VPN zorgt overal ter wereld voor een versleutelde verbinding. Hiermee zijn de 
persoonsgegevens van je klanten beschermd. Dit geldt niet alleen voor TravelSpirit, maar 
ook voor de financiële gegevens in je boekhoudpakket, online bankrekening en andere 
gevoelige bedrijfsgegevens. Alleen een virusscanner voorkomt niet dat deze gegevens 
onderschept kunnen worden. 
 
Neem contact op met je systeembeheerder voor meer informatie. 

http://www.watismijnipadres.nl/
http://www.watismijnipadres.nl/
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Mocht je systeembeheerder je niet kunnen helpen, dan biedt een aantal bekende 
VPN-diensten ook een vast IP-adres als extra optie aan. Dit zijn onder andere: 

● CyberGhost VPN 
Kies voor "Dedicated IP" bij het aanmaken van een account. 

● NordVPN 
Biedt de mogelijkheid om een "Dedicated / Static IP" aan te schaffen na het 
aanmaken van een account. 

● VPN Static IP 
Biedt ook statische IP-adressen voor teams aan. 

Deze diensten zijn makkelijk in gebruik, hebben iOS en Android apps en zorgen dat je overal 
ter wereld veilig kunt internetten. 

https://www.cyberghostvpn.com/en_US/dedicated-ip-vpn
https://nordvpn.com/nl/features/dedicated-ip/
https://vpnstaticip.com/
https://vpnstaticip.com/vpn-office/
https://vpnstaticip.com/vpn-office/
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