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1. Eerste keer aanmelden en aanpassen van het standaardwachtwoord 
Om te beginnen, open je webbrowser en navigeer naar de Cockpit van de server via het IP adres. 

 

Bijvoorbeeld: 

 https://192.168.1.100 

Vervolgens kan je aanmelden op de aanmeldpagina met onderstaande standaard logingegevens. 

Gebruikersnaam administrator 

Wachtwoord password 

 

 

Je zal nu gevraagd worden om het standaardwachtwoord opnieuw in te geven. 
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Daarna zal je een nieuw wachtwoord moeten ingeven en bevestigen. 

 

 

Hierna wordt je doorverwezen naar het dashboard van de server. 

Het is aangeraden om na het wijzigen van het wachtwoord eerst even uit en terug in te loggen om te zorgen dat je 

alle nodige privileges hebt om administratieve taken uit te voeren. 
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2. Opslagschijven configureren 
Er zijn verschillende manieren om de opslagschijven te configureren. 

Voor optimale prestaties in Nx Witness maken we de schijven individueel beschikbaar voor de serversoftware. 

Zo kan Nx Witness zelf de belasting over de verschillende schijven verdelen. 

Ga eerst naar het Storage-menu in het Cockpit dashboard. 

 

Druk op de gewenste schijf die je wil configureren onder de Drives categorie. 

 

Druk vervolgens op de knop Create Partition Table. 

 

Selecteer GPT als het formaat voor de partitietafel en druk daarna op de knop Format. 
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Je zal nu de knop Create Partition tevoorschijn zien komen, druk hierop. 

 

Nu kan je de partitie voor de schijf configureren. 

Je kan de schijfpartitie een naam geven, maar dit is niet vereist. 

 

Selecteer als bestandstype EXT4. 

 

Bij het veld Mount Point geef je een opslaglocatie aan, deze wordt automatisch aangemaakt als die nog niet bestaat. 

Zorg wel dat deze locatie voor elke schijf uniek is.  

 

In het voorbeeld wordt de eerste schijf op /mnt/Media/disk0 bevestigd, zo zou de tweede schijf dan de opslaglocatie 

/mnt/Media/disk1 toegewezen krijgen enzovoorts. 

 

Vink het vakje Custom mount options aan en geef bij het veld ernaast het volgende in: errors=continue,nofail 

 

Druk op Create Partition om te bevestigen. 

 

Wacht tot het systeem de partitie heeft aangemaakt en vervolgens kan je hetzelfde proces herhalen voor enige 

andere harde schijven die je wenst toe te voegen in Nx Witness. 
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3. Wijzigen van de netwerkinstellingen 
Om te beginnen navigeer je in het Cockpit dashboard naar het Networking-menu en druk je op één van de 

netwerkinterfaces die je wenst te configureren. 

 

Standaard staat het toestel ingesteld om via DHCP een IPv4 adres te ontvangen. 

Druk op de instelling naast IPv4 om de configuratie te wijzigen. 
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Je krijgt nu het configuratieoverzicht voor IPv4 te zien. 

Hier kan je de configuratie wijzigen van DHCP naar Manual om één of meerdere vaste IP adressen toe te wijzen. 

Ook is het mogelijk om de DNS- en routing instellingen te wijzigen indien nodig. 

Eens je de netwerkconfiguratie hebt aangepast druk je op Apply. 

 

Je zal een waarschuwing te zien krijgen met de melding dat deze actie de verbinding met de server zal verbreken. 

Als je zeker bent dat je de instellingen correct hebt ingegeven druk je op Change the settings. 

Hierna zal je het toestel aan de hand van de nieuwe netwerkconfiguratie opnieuw kunnen bereiken. 

 

 


