
Oprettelse af virtuel Cisco router – med 3 
interfaces. 
Proxmox giver dig mulighed for installation af Cisco CSR1000 (Cloud 

Services Router 1000). Med denne virtuelle router, kan du benytte kendte 

IOS-kommandoer og funktioner i dit virtuelle miljø. 
 

1. Start med at logge på proxmox (pve.merhot.dk) – du bestiller et login via datahusets hotline. 

2. Vælge ”Create virtual machine” – i øverste venstre hjørne. 

3. Følg herefter instruktionerne herunder – husk at læse teksten til hvert billede. 

 

New virtual machine wizard 

 

Første tab af guiden benyttes udelukkende til at navngive din router. 

Vælg et meningsfyldt navn, fx Gruppe1-Router1. 

 



 

Bemærk de udfyldte felter på billedet. 

1: Definerer hvilken type ISO du ønsker at montere i din virtuelle maskine 

2: Vælg heri den seneste CSV1000v version – Du bør ikke bruge en ældre version end 9.16.10.01 undtagen i 

specielle tilfælde. For at undgå problemer, vælg da altid den nyeste. 

3: Type – Definerer typen af maskine, hvis du vælger Linux, Windows eller andet – vil Cisco routeren ikke 

boote eller benytte sine netkort. 

4: Definerer undertypen af hardware, hvis du ikke har valgt CSR1000v – vil der opstå problemer med 

routeren. 

 

  



 
Undlad at ændre noget i system-fanen. 

Cisco IOS supporterer udelukkende valgene som er vist på ovenstående billede. 

 

  



 

Undlad at ændre noget i Hard disk-fanen. 

32 GB er rigeligt plads til Cisco IOS og de andre valg er allerede korrekte for optimal ydelse. 

  



 
Undlad at ændre i CPU-fanen. 

Cisco IOS benytter to virtuelle cores. Hvis du tilføjer flere vil du blot reservere ressourcer som du ikke kan 

bruge til andre virtuelle maskiner. 

  



 
Undlad at ændre opsætningen for tildelt hukommelse. 

8192MB er afmålt til optimalt at udnytte serverens ressourcer i forhold til antallet af CPU-cores. 

  



 
I fanen network, definerer du det virtuelle LAN for dit første interface i routeren. 

Indtast nummeret på det VLAN du ønsker at benytte – udfyld 132 for internetadgang via DHCP tildelte ip-

adresser. 

Teknisk information: VLAN132 er OLC-lokalets VLAN-ID, helt lavpraktisk kobles din router på OLC-netværket 

ved at udfylde VLAN-ID 132 i feltet markeret med ’1’. 

 

Vælge herefter ’Confirm og Finish’ – undlad at starte routere før du har læst resten af guiden på næste side. 

  



For at tilføje ekstra interfaces til din router, skal du finde routeren i listen 

over virtuelle maskine og redigere dens hardware. Følg guiden herunder 

for at tilføje ekstra netkort, bemærk i særdeleshed typen af netkort (Virt-

IO) – hvis du ikke vælger denne type hardware, vil din router ikke fungere 

korrekt. 
 

Redigering af hardware, følg valgene 1-> 2-> 3 

 
Vælg den pool som indeholder din router, tryk på routeren og vælg ’hardware’ i listen til højre. 

 

  



 

Tilføj et ’Network device’ via Add-knappen. (1->2) 

 

  



 

Bemærk de to felter, 1 og 2. 

Feltet 1 – skal udfyldes med et unikt VLAN-ID efter eget valg. Benyt fx 1401 til LAN1 og 1402 til LAN2. 

Feltet 2 – dette felt er MEGET vigtigt. Cisco IOS understøtter ikke Intel E1000 netkort – vælg derfor altid 

VirtIO når du opretter en cisco router. 

 

Afslut med knappen Add og tilføj 
efterfølgende endnu et ’Network Device’. 

 

Bemærk: 

1: Antallet af netkort (3) 

2: Virtio (der må ikke stå E1000, Realtek, eller andet) 

3: VLAN tags – 132 for Internet/WAN/DHCP tildelt, samt to unikke ID’er for at skille de to netværk ad. 

Efterfølgende kan du tilføje virtuelle servere til de to VLAN’s ved at ændre deres netkorts VLAN-ID.  



 


