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R UG-medewerkers kunnen zelf via de 

eVA-website snel kortdurende toegang 

regelen voor hun bezoekers. Iedere medewer-

ker van de RUG met een p-nummer heeft de 

beschikking over tien bezoekersaccounts die 

acht dagen geldig zijn. De accounts zijn op elk 

gewenst moment te activeren of te verlengen. 

Het invullen van een aanvraagformulier voor het 

gebruik van het universitair draadloos netwerk 

door gasten is hiermee verleden tijd. Voor con-

gressen en dergelijke is er een sms-optie waar-

bij grote aantallen bezoekers snel en eenvoudig 

toegang kunnen krijgen. 

Druk op de knop
De procedure is eenvoudig: de RUG-medewerker 

logt met zijn of haar p-nummer in op de eVA-

website om één of meer bezoekersaccounts aan 

te maken. Iedere medewerker heeft de beschik-

king over maximaal tien accounts. Nadat een 

bezoekersaccount geactiveerd is, ontvangt de 

bezoeker een e-mail of sms met verdere instruc-

ties. Bezoekers kunnen voor een dag, maar ook 

voor een week toegang krijgen. 

Na een week krijgt zowel bezoeker als gastheer 

of –vrouw een sms’je dat het account verloopt. 

Met één druk op de knop kan het weer verlengd 

worden met een week. Deze nieuwe werkwijze 

scheelt een hoop administratieve rompslomp. 

Met het eduroam-account is de gast boven-

dien ook direct online wanneer hij of zij in de 

afgesproken periode bij een andere bij eduroam 

aangesloten instelling te gast is. De gastheer 

of –vrouw blijft overigens verantwoordelijk bij 

misbruik van het account. De gasten dienen 

bij het gebruik van het universitair draadloos 

netwerk zich te houden aan de gebruiksregels 

van de RUG met betrekking tot computersyste-

men zoals die zijn opgesteld in de Acceptable 

Use Policy.

Tot voor kort had iedere instelling haar eigen 

werkwijze met betrekking tot bezoekersac-

counts, zo ook bij de RUG. Vaak waren bezoekers 

al gearriveerd als er bedacht werd dat er nog 

gastaccounts nodig waren. Men liep constant 

achter de feiten aan en het beheer van het 

gastennetwerk kostte daardoor veel tijd en 

ergernis. 

Er is voor gekozen om de nieuwe dienst eVA 

alleen beschikbaar te stellen voor medewerkers 

van de universiteit. De meeste studenten die 

vanuit andere instellingen op bezoek zijn bij de 

RUG hebben al een eduroam-account, dus is de 

noodzaak ook minder. 

Congresoptie
Voor een congres of andere bijeenkomst met 

veel bezoekers (meer dan tien) die wifi-internet 
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Sinds 1 februari jl. kunnen RUG-medewerkers hun gasten die geen 

eduroam-account hebben een stuk gemakkelijker toegang geven 

tot het draadloze netwerk van de RUG. Vanaf deze datum is namelijk 

de nieuwe SURFnet-dienst eduroam Visitor Access (eVA) actief. 

Hiermee wordt het draadloos netwerk eduroam uitgebreid met een 

voorziening voor bezoekers van de RUG.

Mag ik even op uw wifi?
Toegang tot eduroam voor bezoekers van de 
RUG vereenvoudigd

Eduroam

Eduroam is ruim tien jaar geleden 

ontwikkeld door SURFnet en is 

de standaard voor het draadloos 

verbinden met internet bij nagenoeg 

alle Nederlandse instellingen 

voor hoger onderwijs en vele 

onderzoeksintellingen. Ook buiten 

Nederland werken steeds meet 

organisatie met eduroam. Inmiddels 

gebruiken wereldwijd zo’n twintig 

miljoen mensen per dag de dienst.

• Meer informatie over eduroam Visitor Access (eVA):  

http://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/ict/werk-

plek/internet/internet-for-visitors

• Website eduroam Visitor Access (eVA): https://eva.eduroam.nl/inloggen

toegang nodig hebben, is er de eVA congresop-

tie. Bezoekers krijgen daarmee toegang voor 

één dag en kunnen op eenvoudige wijze ver-

binding leggen met eVA. De toegangscode kan 

bijvoorbeeld tijdens het welkomstwoord worden 

gecommuniceerd of op posters worden gezet. 

Vervolgens ontvangen de deelnemers een sms’je 

met de persoonlijke inloggegevens voor die ene 

dag. Meer informatie over deze congresoptie is 

verkrijgbaar via de CIT-Servicedesk.  <


