
 
 
 
 
 
Microdataservices 
 

Eisen Remote Access voorziening 
 
 U bent met het CBS overeengekomen om een Remote Access voorziening te creëren binnen uw bedrijf of 

instelling. Het gebruik van de Remote Access werkplek is vastgelegd in een overeenkomst met het CBS 
(“Raamovereenkomst Remote Access”).  

 De desktop PC moet in een afsluitbare ruimte staan. Degene die de raamovereenkomst ondertekent is 
tevens verantwoordelijk voor het sleutelbeheer van deze ruimte en meldt het CBS de locatie van deze ruimte 
in de instelling. 

 Onbevoegden mogen  geen toegang hebben tot deze ruimte en deze computer. De Remote Access 
voorziening mag en kan alleen gebruikt worden door onderzoekers die hiervoor goedkeuring hebben 
verkregen van het CBS. Deze onderzoekers hebben een geheimhoudingsverklaring van het CBS getekend 
en hun vingerafdrukken zijn vastgelegd op een smartcard. 

 De computer mag alleen worden gebruikt voor Remote Access werkzaamheden. Na het gebruik van de 
Remote Access voorziening dient de ruimte weer afgesloten te worden. Van buitenaf mogen onbevoegden 
niet kunnen meekijken op het scherm van deze Remote Access computer. 

 Indien u de Remote Access computer na installatie wilt verplaatsen naar een andere ruimte, dient u dit vooraf 
door te geven aan het CBS. Uiteraard moet de nieuwe ruimte aan dezelfde eerder genoemde eisen voldoen. 

 

De computer voldoet aan de volgende specificaties en instellingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Specificaties 

Besturingssysteem Microsoft Windows 32 bits (Windows Vista t/m Windows 8.1) of Microsoft Windows 64 bits 

met daarop een 32 bits versie via bijvoorbeeld Virtual PC 

Ten minste 1 GB intern geheugen 

Harddisk met enkele GB vrije ruimte 

Een vrije en toegankelijke USB-poort 

CD-ROM station (of 1 extra toegankelijke USB-poort) 

Internetaansluiting (de https-site van Remote Access moet benaderd kunnen worden) 

Software: 

- Microsoft Internet Explorer V6 SP1 of hoger 

- Firewall software, tenzij een firewall voorzien is in het netwerk 

- Anti-virus en anti-spyware software 

- Geen andere software, anders dan noodzakelijk voor beheer van de PC 

 

Instellingen 

De Citrix (ICA) client kan niet goed omgaan met Web Proxy Auto Discovery (WPAD). Op het moment dat dit 

aan staat in de Internet Explorer, en er wordt gebruik gemaakt van een proxy server, dan kan er een probleem 

ontstaan bij het opstarten van applicaties. 

Bij gebruik van een proxy server moet deze optie dan ook uit staan.  

 

Gebruikersaccount(s) 

Het gebruikersaccount dient zo min mogelijk restricties te hebben qua rechten. Het dient dan ook de 

aanbeveling een standalone desktop in te richten met een gebruikersaccount met volledige rechten welke niet is 

gekoppeld aan het bedrijfsnetwerk. 

Bij een installatie in een bedrijfsnetwerk kunnen de bedrijfspolicies en ver gaande benodigde gebruikersrechten 

voor de Remote Access voorziening strijdig zijn, dit verdient daarom niet de voorkeur. 

 

 


