
Wat biedt de OBA wifi service?

De wifi service biedt twee mogelijkheden om draadloos verbind-
ing te maken met het internet. Het beveiligde en het onbeveil-
igde netwerk.

OBA-hotspot, het onbeveilgde netwerk

Voor algemeen internetgebruik is een beveiligde verbinding niet 
noodzakelijk. Als u gewoon wat wilt opzoeken, de fileberichten 
wilt lezen of de treinvertragingen wilt bekijken is beveiliging van 
de verbinding niet zo belangrijk. 
Gaat u echter vertrouwelijke gegevens over het netwerk ver-
sturen dan is het  te ontraden om dit via een onbeveiligde 
verbinding te doen..
Het onbeveiligde netwerk biedt een netwerkverbinding die erg 
gemakkelijk is in het gebruik. U hoeft in feite niets op uw mo-
biele apparaat te configureren. In de meeste gevallen zal deze 
OBA-hotspot automatisch herkend worden en een verbinding 
trachten te maken. Bij gebruik van een laptop zult u meestal wel 
een waarschuwing krijgen dat u gebruik maakt van een onbeveil-
igde verbinding. 
 

OBA-hotspot-secure, het beveiligde netwerk 
 
OBA-hotspot-secure biedt een verbinding waarbij al het verkeer 
tussen uw mobiele apparaat en het OBA netwerk wordt ver-
sleuteld. Voor deze verbinding wordt gebruik gemaakt van het 
zogenaamde WPA2 beveiliging. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat vanuit het OBA netwerk cer-
tificaten naar uw mobile apparaat stuurt. OBA-hotspot-secure 
maakt gebruik van een beveiligingscertificaat die u handmatig 
moet accepteren op uw mobiele apparaat. 
Na het accepteren van het certificaat wordt er een beveiligde 
wifi tunnel opgezet tussen uw mobiele apparaat en het access 
point van het draadloze netwerk.  
Als deze beveiliging eenmaal is opgezet en u uw verbindingsge-
gevens opslaat op uw mobiele apparaat (bijvoorbeeld iPad doet 
dit automatisch) zal bij een volgend bezoek deze beveiligde 
verbinding automatisch worden opgezet. U moet zich daarna 
uiteraard nog wel aanmelden voor het verdere gebruik van het 
wifi.

Veilig surfen: uw eigen verantwoordelijkheid

Of u nu gebruik maakt van het onbeveiligde of beveiligde 
netwerk, in beide gevallen dient uw mobiel apparaat goed bev-
eiligd te zijn tegen indringers.
Het beveiligde netwerk versleutelt het draadloze verkeer tus-
sen uw mobiel apparaat en het vaste netwerk, zodat andere ge-
bruikers van het draadloze netwerk van de OBA niet met u mee 
kunnen kijken. Maar eenmaal verbonden met het internet, is uw 
mobiele apparaat ook met het beveiligde netwerk kwetsbaar.
Hoewel uw mobiele apparaat via een firewall verbonden is met 
het internet is de ervaring dat er toch heel wat risico’s zijn ver-
bonden aan het gebruik van een mobiel apparaat zonder go-
ede beveiligingssoftware. Wij raden u dus ook sterk aan om uw 
mobiele apparaat goed te beveiligen en de beveiligingsoftware 
regelmatig bij te werken. Deze beveiliging is uw eigen verant-
woordelijkheid.

Wifi 
bij   de   OBA
Beveiligd en onbeveiligd 
netwerk

 


