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Mag ik even op uw wifi?
Toegang tot eduroam voor bezoekers van de
RUG vereenvoudigd
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.
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• Meer informatie over eduroam Visitor Access (eVA):
h t t p : //my u n i ve r s i t y. r u g . n l /i n f o n e t /me d e w e r ke r s /i ct /w e r kp l e k/i n t e r n e t /i n t e r n e t - f o r - vi s i t o r s
• Website eduroam Visitor Access (eVA): h t t p s : //e va . e d u r o a m. n l/inlo gge n
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