Wifi Eduroam - hoe moet ik aanmelden op wifi buiten
Arteveldehogeschoolcampussen via Eduroam
• Wat is eduroam?
Eduroam staat voor educational roaming. eduroam maakt het voor studenten en personeelsleden
mogelijk om toegang te krijgen tot draadloos internet in alle deelnemende binnen- en
buitenlandse instellingen en de studentenhuizen van de Arteveldehogeschool.
• Wat te doen voor uw vertrek naar de gastinstelling.
Wenst u als medewerker of student van de Arteveldehogeschool eduroam te gebruiken op
verplaatsing, ga dan vooraf na of de gastinstelling aangesloten is op eduroam. Informeer bij de
gastinstelling of bekijk de website van die instelling.
Let op:
Het is niet mogelijk voor medewerkers en studenten van de Arteveldehogeschool Eduroam binnen
de Arteveldehogeschool te gebruiken, behalve in de studentenhuizen van de Arteveldehogeschool.
• Wat te doen bij aankomst in de gastinstelling
Wilt u in de gastinstelling of het studentenhuis toegang krijgen tot het internet, gebruik uw
persoonlijke Arteveldeaccount (login@arteveldehs.be) = verkort emailadres = eerste 4 letters
voornaam + eerste 2 letters achternaam @arteveldehs.be en paswoord.
Let op:
-

Medewerkers noteren als domein in de login@arteveldehs.be

-

Studenten noteren als domein in de login@student.arteveldehs.be

• Wat is nodig?

Minimale vereisten om u als medewerker of student van de Arteveldehogeschool aan te melden op
eduroam zijn:
-

Arteveldehogeschool account en paswoord

-

Draadloos netwerk op laptop is actief

-

Ontkoppeld van bedraad netwerk

Op volgende website vind je meer informatie over eduroam:
https://www.eduroam.org/index.php?p=where

Let op:
Bij Windows 8 kan het zijn dat je een pop-up venster krijgt i.v.m. het certificaat, dit moet je
accepteren.
Indien bovenstaande niet lukt, gelieve dan volgende handelingen uit te voeren:
•

Ga naar “Start/Windows knop) en ga naar “Configuratiescherm”

•

Kies voor “Netwerk en Internet”

•

Klik op “Netwerkcentrum”

•

Klik links op “Draadloze netwerken beheren”

•

Kies voor “Toevoegen” vervolgens op “Handmatig een netwerkprofiel toevoegen”

•

Vul volgende velden in:
a. Netwerknaam: eduroam (zonder hoofdletters!!)
b.

Beveiligingstype: WPE2-Enterprise

c.

Versleutelingstype: AES

•

Klik op “Volgende”

•

Kies voor “Verbindingstellingen wijzigen”

•

Klik op het tabblad “Beveiliging”

•

Klik op de knop “Instellingen” naast “Microsoft: Beveiligde EAP (PEAP)

•

Klik op de knop “Configureren” naast “Beveiligd wachtwoord (EAP-MSCHAP v2)

•

Vink uit: “Automatisch mijn Windows-aanmeldingsnaam en – wachtwoord gebruiken” en
klik op “OK”

•

Klik op “Ok” om alle vensters te sluiten

Je hebt nu verbinding met Eduroam.
Bij vragen/suggesties contacteer: servicedesk@arteveldehs.be

