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OpenDMR - OpenSpot3 Configuratie
De OpenSpot 3 is een hotspot die verschillende profielen ondersteunt. Dat wil zeggen dat je
verschillende modussen kan configureren.
De OpenSpot 3 ondersteunt 5 verschillende profielen of configuraties waartussen je kan
afwisselen. Je kan tussen de profielen switchen door links onderaan in de SharkRF app het
gewenste profiel uit het dropdown menu te selecteren.
De OpenSpot 3 zal dan rebooten in het gewenste profiel.
Volgens mij is dit de eenvoudigste manier om te switchen tussen verschillende netwerken
en meer specifiek tussen BrandMeister en OpenDMR. Je zou dit ook kunnen doen door
telkens de server gegevens aan te passen, dan is er geen reboot van de OpenSpot 3 nodig
maar dat vraagt volgens mij even veel tijd als een reboot om dat allemaal manueel in te
typen. Plus als je geen PC voor handen hebt als je mobiel bent dan is het al een pak
moeilijker om die server gegevens aan te passen.

1 Het juiste profiel selecteren
Het juiste profiel selecteren doe je in de SharkRF app door het gewenste profiel uit het
dropdown menu te selecteren links onderaan.
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Klik hier het profiel aan dat je wenst te configureren. Als je hier nog niets hebt aan gedaan
zal er hier Profile 1 tot Profile 5 staan.
Eenmaal het gewenste profiel aangeklikt zal de OpenSpot 3 rebooten naar het gewenste
profiel, dat duurt ongeveer 30 seconden. Eenmaal gereboot en opnieuw ingelogd in de
SharkRF app ga je naar de “Settings tab” en kan je daar het geselecteerde Profiel een
specifieke naam geven. Vergeet niet op “Save” te drukken.
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2. De juiste Modem selecteren
In het tabblad “Modem” selecteer je bij modem settings DMR en druk je op “Change”
De Frequency zou je normaal al eerder moeten hebben ingevuld als je eerder gebruik
maakte van de OpenSpot 3. Vergeet ook niet je CALLSIGN in te vullen. En druk op “Save”.
Kort uitgelegd heb je hier geselecteerd met welk type device je gaat connecteren op de
OpenSpot 3. In dit geval dus een DMR toestel. Zo weet de OpenSpot 3 in welk protocol hij
moet Moduleren en Demoduleren.
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3. De juiste connector Configureren
Nu moeten we nog de connector gaan selecteren. Hierbij configureren we naar welk
netwerk en met welke instellingen de OpenSpot 3 connecteert.
Op het Tabblad “Connectors” klikken we helemaal onderaan in de taakbalk het vinkje
“Advanced Mode” aan.
En verder pas je volgende settings toe op de “Connectors” pagina:
• Active Connector: Homebrew/MMDVM (als hij daar niet op stond selecteer die dan
uit de lijst en druk “op switch to selected”)
• Modem Type: DMR
• Protocol: MMDVM
• Server Adress: 34.78.3.30
• Port (UDP): 62031
• Als je op “Add Server” klikt zie je die server en port nu ook verschijnen in het Veld
“Server” en kan je hem selecteren uit de drop down. Die server staat nu opgeslagen
op de OpenSpot 3
• Callsign: vul je Callsign hier in
• DMRID: vul je DMR ID hier in
• Server password: Guru4me!

ON3CAI

V2

08-05-2021

Zet “advanced mode” terug uit en ga naar de status pagina waar je al het verkeer op het
netwerk kan monitoren of op https://www.opendmr-belgium.be/dashboard/ .

Je OpenSpot 3 is nu geconfigureerd op het Belgische Open DMR Netwerk. Dit kan je
verifiëren door een test QSO te doen. Als er iemand retour komt op je QSO dan weet je dat
het werkt! 😀
Ook kan je dit verifiëren door tijdens de QSO op het open DMR-dashboard te kijken.
Tijdens je QSO zie je jouw gegevens onder “DMR Server activity”.

En na je QSO kan je deze ook zien onder “last heard”

Ik hoop dat jullie hier probleemloos met aan de slag kunnen!
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4. Hoe extra profielen installeren op de OpenSpot3 met lokale OpenDMR repeaters
Als je op het algemeen IP-adres van Open DMR Belgium connecteert heb je enkel toegang
op de Talkgroup 206, 2061, 2062.
Je bent niet geconnecteerd op een repeater dus lokaal communiceren op Talkgroup 9 is niet
mogelijk. Wil je toch lokaal gaan met een andere amateur dan is dit mogelijk als je met je
OpenSpot3 rechtstreeks op die repeater connecteert door het juiste IP-adres van die
repeater in te stellen in je OpenSpot3.
Denk eraan als je lokaal op de repeater connecteert ook via OpenSpot3 dat je TG9 gebruikt!
Zoals eerder gezegd ondersteund OpenSpot3 5 profielen die je kan gebruiken om op andere
modi te configureren. Deze configuratie is in stappen proces identiek aan wat er in de
eerder hoofdstukken is uitgelegd. Enkel moet je in het begin het profiel selecteren dat je
wilt programmeren. Van profiel switchen vraagt altijd een reboot van de OpenSpot 3. Deze
reboot duurt ongeveer 30 seconden, hou daar rekening mee. Ook zal de Web interface
gedurende die reboot niet meer toegankelijk zijn. En dan kan je daar de nodige instellingen
in aanpassen.

Handig is als je al het hoofd Open DMR BE profiel hebt aangemaakt dat je dit eenvoudig kan
kopiëren naar een tweede profiel. Zo kopieer je alle instellingen en hoef je enkel nog het IPadres van de lokale repeater te configureren.
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5. Eenvoudig een OpenSpot3 profiel kopiëren
In het tools menu selecteer je “Settings”

en scrol je naar benden tot je “Profile Names” en “Copy” ziet staan.
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Bij “Profile Names” zie je alle namen en profielen staan.
In mijn voorbeeld zijn die al voorgeprogrammeerd maar in de meeste gevallen staat er
“Profile 1” tot “Profile 5”.
Het heeft nog geen zin om de profielen hier al een naam te geven want als we die gaan
kopiëren wordt die naam toch weer overschreven.
We gaan dus eerst naar “Copy” en selecteren bij “Source” welke configuratie de bron is die
we naar een ander profiel willen selecteren.

In dit geval gaan we het Profiel op plek 2 “OpenDMR” kopiëren naar “Brandmeister”
Als je op Copy hebt gedrukt zal je zien dat in het Scherm “Profile Names” Profile 1 nu “Copy
of open DMR” staat.
Nu kan je Profiel 1 hernoemen naar het gewenste lokale profiel, bij wijze van voorbeeld
gaan we ON0DEN nemen. Hernoem het gekopieerde profiel naar OpenDMR ON0DEN en
druk op “Save”.
Herhaal dit tot je de 4 overgebleven profielen hebt gekopieerd van de basis OpenDMR
settings. Je hoeft er ook geen 4 te doen. Als je enkel je lokale repeater toevoegen, doe je
deze actie maar één keer uiteraard. Je zal misschien ook nog YSF of D-Star willen gebruiken
of Brandmeister ook, … dat is volledig persoonlijk.
BELANGRIJK: Ga eerst naar het respectievelijk profiel waar je een lokale server wil
configureren. Dat doe je via de drop down box links onderaan. Doe je dat niet dan
overschrijf je het huidige profiel.

ON3CAI

V2

08-05-2021

We hebben nu een kopie van de algemene OpenDMR configuratie. Nu moeten we die nog
op het juiste IP-adres configureren.
Hoe je dat doet vind je terug in 3. De juiste connector Configureren maar je zal zien dat al de
meeste settings daar al juist staan. Je moet daar enkel nog het juiste IP-adres invullen om de
connectie naar de lokale repeater over het internet te maken.
Vul het juiste IP-adres en druk op “Ad Server” en op “Save”.
Je zal zien dat bij “Server adress” in de dropdown het toegevoegde ipadres:port nu ook in de
lijst te selecteren is. Als die nog niet geselecteerd is doe je dat en drukt weer op “Save”
De juiste IP-adressen voor de respectievelijk Lokale Repeaters vind je in het volgende
hoofdstuk: 6. Internet adressen van de lokale repeaters

6. Internet adressen van de lokale repeaters

Repeater

IP-adres

ON0AND
ON0DEN
ON0OST
ON0DIL
ON0GBN
ON0GAL
ON0EPN (Planned)
ON0ORA (Planned)
ON0ODS
ON0GRC (Planned)

35.205.49.95
34.78.245.70
34.78.161.167
35.233.111.25
35.241.139.115
34.76.129.82
35.195.129.219
34.78.288.14
35.189.220.231
--------

OpenSpot3 aanvaard geen url’s maar enkel IP-adressen in het “Server Adress” veld
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7. Profile Back up
Niet onbelangrijk en handig voor die keer later in de toekomst als je ergens iets verkeerd
hebt gedaan in de configuratie of nog gemakkelijker: je kan niet voor alle repeaters een
lokaal profiel aanmaken. Maar wat je wel kan doen is alle profielen aanmaken en diegene
die je niet gebruikt exporteren op je harde schijf. Zo kan je als je later toch merkt dat je
meer op een andere lokale repeater werkt dat profiel gemakkelijk weer importeren via deze
zelfde tool.
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