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FAQ (public)
Ik geraak met mijn laptop/smartphone/tablet niet op het draadloos netwerk.

Solution (public)
Er zijn 3 SSID's (namen draadloos netwerk)
- campusroam: Dit is het draadloze netwerk voor VIVES-personeel en
VIVES-studenten. Het geeft naast internet ook toegang tot interne
toepassingen. Dit is ook bruikbaar in andere campussen van de Associatie.
Gebruik bij voorkeur campusroam.
- eduroam: Dit is een wereldwijd netwerk waardoor je op veel plaatsen op
internet kan. [1]Eduroam is een internationaal project dat staat voor
“[2]EDUcational ROAMing”. Het is een project dat studenten en personeelsleden
toelaat gratis draadloos verbinding te maken met het internet in alle
hogescholen en universiteiten (ook in het buitenland) die eduroam aanbieden.
Een overzicht van de locaties is beschikbaar op de websites [3]www.eduroam.be
of [4]www.eduroam.org. Iedereen kan met zijn VIVES-account verbinding maken
met het draadloos netwerk in andere instellingen waar eduroam aangeboden
wordt.
- VIVES-GUEST: Dit netwerk is bedoeld voor externen en voorzien van een
disclaimer. De toegelaten diensten en snelheid (en veiligheid) zijn beperkt.
Dit kan eventueel ook als tijdelijke oplossing dienen als campusroam en
eduroam (nog) niet lukken.
Werkwijze: campusroam en eduroam
- Verbind eerst via Wifi VIVES-GUEST (zie hieronder) of via jouw Mobiel
netwerk (3G/4G)
- Android gebruikers: installeer de eduroam CAT App via de Google Play Store
- Surf naar [5]www.vives.be/cat
- Download de installer en voer uit.
- Tik voor Username: [6]accountnaam@domein
- [7]u-nr@vives.be (personeel VIVES)
- [8]r-nr@student.vives.be (studenten VIVES)
- [9]c-nr@viveshbo5.be (personeel HBO5)
- [10]c-nr@student.viveshbo5.be (studenten HBO5)
- Tik voor Password: je wachtwoord dat je gekozen hebt tijdens het activeren
van je account
- Verbind met campusroam (of eduroam)
- Het kan zijn dat de computer zegt dat je de profielen eerst moet wissen (op
Windows)
Dan tik start je een cmd venster op (Windows toets, cmd). Dan volgende 2
bevelen intikken en opnieuw via http://vives.be/cat
- netsh wlan delete profile name = eduroam
- netsh wlan delete profile name = campusroam
VIVES-GUEST Dit het eenvoudigst, maar dit heeft de minste mogelijkheden en
snelheid en veiligheid.
-

Gewoon verbinden
surf naar bvb http://www.vives.be
ga akkoord met de voorwaarden
Klik op doorgaan
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[5] http://www.vives.be/cat
[6] mailto:accountnaam@domein
[7] mailto:u-nr@vives.be
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