
Eduroam  op  een  KdG-‐computer  (20140520)  
Inleiding  
Deze	  handleiding	  heeft	  tot	  doel	  te	  tonen	  op	  welke	  manier	  je	  makkelijk	  met	  eduroam	  kan	  verbinden	  met	  een	  KdG	  
domein-‐computer.	  De	  instellingen	  voor	  het	  eduroam-‐netwerk	  kunnen	  overal	  anders	  zijn,	  maar	  op	  een	  KdG-‐
computer	  zijn	  de	  instellingen	  van	  de	  2	  meest	  voorkomende	  ‘flavours’	  opgenomen	  als	  vooraf	  gedefinieerde	  profielen.	  

Verbinden  met  eduroam  op  een  KdG  computer  
Stap	  1:	  Klik	  op	  het	  netwerkpictogram	  rechtsonder	  op	  de	  taakbalk	  ( )	  

Stap	  2:	  Wanneer	  het	  eduroam	  netwerk	  binnen	  bereik	  is,	  zie	  je	  die	  in	  de	  lijst	  verschijnen.	  Meteen	  kan	  je	  ook	  merken	  
of	  je	  een	  vooraf	  gedefinieerd	  profiel	  kan	  gebruiken.	  Een	  profiel	  dat	  niet	  voldoen,	  heeft	  een	  rood	  kruis.	  Klik	  op	  het	  
eduroam	  profiel	  dat	  wel	  voldoet	  (met	  groene	  aanduiding	  van	  het	  bereik),	  eduroam	  (KdGx),	  en	  kies	  Verbinden.	  

Voldoet	  geen	  van	  beide	  profielen,	  raadpleeg	  dan	  onze	  eduroam	  website	  en	  de	  eduroam	  website	  van	  de	  instelling	  
waar	  je	  je	  bevindt	  om	  de	  instellingen	  manueel	  te	  maken.	  

	  	  	  	  	   	  

Stap	  3:	  Er	  verschijnt	  een	  kadertje	  voor	  Netwerkverificatie.	  Vul	  hier	  je	  e-‐mailadres	  van	  KdG	  (niet	  je	  verkorte	  login!)	  
en	  bijhorend	  wachtwoord	  in.	  Je	  computer	  verbindt	  nu	  automatisch	  met	  het	  eduroam	  netwerk.	  Kies	  Openbaar	  
Netwerk	  als	  netwerklocatie.	  De	  verbinding	  is	  gelukt.	  

Nog  enkele  tips  
-‐ Je	  computer	  zal	  niet	  automatisch	  verbinden	  met	  eduroam.	  Je	  moet	  dus	  elke	  keer	  zelf	  terug	  connecteren	  

(stap	  1	  en	  2),	  maar	  je	  logingegevens	  blijven	  wel	  bewaard.	  
-‐ Wanneer	  je	  wachtwoord	  wijzigt,	  zal	  er	  terug	  om	  netwerkverificatie	  gevraagd	  worden.	  
-‐ Soms	  kan	  het	  gebeuren	  dat	  wanneer	  je	  terug	  komt	  op	  KdG,	  je	  computer	  toch	  nog	  met	  eduroam	  wil	  

verbinden	  of	  niet	  automatisch	  connecteert	  met	  het	  KdG-‐netwerk.	  Maak	  dan	  zelf	  de	  verbinding	  met	  
KDG_Docent.	  Hou	  er	  rekening	  mee	  dat	  je	  misschien	  5	  minuten	  je	  draadloos	  netwerk	  moet	  uitschakelen	  
vooraleer	  je	  terug	  verbinding	  kan	  maken	  met	  KDG_Docent.	  


