Inloggen op het eduroam WI-FI netwerk
versie 1.0 | september 2013 | Ewoud Boll

OVO

Om Android toestellen te kunnen koppelen met het eduroam netwerk is het noodzakelijk deze
handleiding te doorlopen.

Inloggen op het eduroam
Eduroam is een beveiligde verbinding waarmee men via persoonlijke inlog gegevens (gebruikersnaam
en wachtwoord) toegang maakt met het Wi-Fi netwerk.
Indien Eduroam bij uw school of instellingen is uitgerold zullen leraren of studenten van anderen
scholen met eduroam op uw eduroam netwerk verbinding kunnen maken, hiervoor gebruiken zij hun
eigen inlog gegevens. De punten waar verbinden via eduroam mogelijk is kunt u terug vinden
op http://www.eduroam.nl.
Deze korte handleiding beschrijft u hoe u met een Android toestellen of tablets verbinding kunt maken
met het Eduroam Wi-Fi.
1. Zorg er eerst voor dat uw telefoon helemaal up-to-date is. Controleer dit bij uw settings.
Ga hiervoor naar instellingen> Toestel Info > Selecteer ‘Software Update’

Zodra uw telefoon of tablet up-to-date is kunt u verder gaan met de volgende stap.

2. Vervolgens gaat u naar: Instellingen -> Wireless -> ‘Eduroam’.
Uw telefoon of tablet probeert nu verbinding te maken met het Eduroam
netwerk. Om verbinding te kunnen maken, moeten er een aantal
gegevens worden ingevuld. Neem de hieronder staande instellingen over
op uw telefoon of tablet:








EAP-Methode:PEAP
Verificatie fase 2:MSCHAPV2
CA-Certificaat: (niet-gespecificeerd)
GebruikersCertificaat: (niet-gespecificeerd)
Identiteit: Emailadres
Anonieme identiteit Emailadres
Wachtwoord: ( Let op hoofdletter gevoelig, dit wachtwoord gebruikt u ook bij het inloggen op
uw PC of Laptop).

Na het invoeren van deze gegevens selecteert u onderaan het venster ‘verbinden’. Het Android
toestel zal nu verbinding proberen te maken en zich te identificeren met de gegevens die u zojuist
heeft ingevuld. Mocht uw toestel nog niet kunnen aanmelden op eduraom ga dan verder met stap 3.
3. Indien u na het juist invoeren van de gegevens geen verbinding kan maken, moet uw
telefoon of tablet helemaal opnieuw worden opgestart.

4. Mocht het probleem blijven bestaan, gaat u naar Instellingen -> Beveiliging ->
Selecteer vervolgens: ‘Aanmeld gegevens wissen’. Zie hieronder de onderste optie.
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5. Wanneer u nog steeds geen verbinding kan maken met het eduraom, gaat u na bij uw IT
beheerder of uw WiFi gebruik maakt van PRIVATE CERTIFICATES. Mocht uw WIFI hier geen gebruik
van maken, gaat u verder met stap 6. Indien dit het geval is gaat u via uw telefoon naar het
onderstaande adres: http://pki.proxsys.net. Selecteer vervolgens de 3de regel “ PROXSYS Root CA
01.crt. Download het certificaat en sla het op onder dezelfde naam PROXSYS Root CA 01.

Nadat dit certificaat geïnstalleerd is voert u nogmaals stap 2 uit. Selecteren dit keer onder het veld
‘CA-Certificaat’ het certificaat wat u net heeft gedownload. Druk op verbinden.
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6. Wanneer uw locatie geen gebruik maakt van PRIVATE CERTIFICATEN, maakt uw locatie
gebruik van PUBLIC CERTIFICATES. In dit geval is het certificaat al reeds aanwezig in uw toestel. Dit
kunt u verifiëren door naar instellingen -> beveiliging te gaan. Selecteer vervolgens het eerste tabje
van links om alle certificaten te zien.

*De bovenstaande instellingen zijn getest op een toestel met Android versie 4.1.2. Onder het menu
‘ Toestel-info’ kan men het toestel nummer zien. Indien u een lagere versie heeft update dan eerst uw
toestel. Indien uw toestel reeds up-to-date is en er nog geen verbinding met Eduroam mogelijk is, dan
is uw besturingssysteem zover verouderd dat het mogelijk geen verbinding kan maken met het
Eduroam Wi-Fi.
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