Gebruikershandleiding
Authenticatiesysteem Remote Access (Mac-versie)
Versie 2.1

Inleiding
Het authenticatiesysteem van de CBS Remote Access Microdata maakt gebruik van een VPN om
toegang te verkrijgen tot de Remote Access Microdata dienst en er wordt gebruik gemaakt van
SMS authenticatie om een sessie op te zetten.
Dit document beschrijft de handelingen die verricht moeten worden om een Remote Access
Microdata sessie op te zetten naar het CBS.
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1. Systeemeisen
U dient gebruik te maken van een RA werkplek waarop de door het CBS verstrekte VPN client is
geïnstalleerd 1.
Let op: Daarnaast dient het systeem te beschikken over een Citrix cliënt. Vergeet niet om deze te
installeren anders starten de applicaties niet op. Zie hiervoor hoofdstuk 2.
Het systeem dat wordt gebruikt om de Remote Access Microdata sessie mee op te zetten moet
voldoen aan de volgende eisen.
Benodigde systeemeisen
Besturingssysteem
CPU
Geheugen
Vrije diskruimte
Internet browser

Mac OS
Minimaal 1 CPU Core
Minimaal 1 GB
200 MB
Moderne browser

Benodigde Internet Connectiviteit
Onderstaand verkeer naar microdatavpn.cbs.nl (212.108.16.77)
IPSEC and IKE (UDP on port 500)
FW1_scv_keep_alive (UDP port 18233)
HTTPS (TCP 443)

1

Zie beschikbare installatiehandleiding “Handleiding installatie VPN (Mac-versie).pdf”
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2. Downloaden en installeren Citrix
Voordat u de VPN verbinding wilt opzetten moet het systeem beschikken over een Citrix cliënt.
Dit is belangrijk want anders starten de applicaties in de RA-omgeving niet op.
Open een Internet browser en download de Citrix cliënt setup met de volgende link:
http://www.citrix.com/clients.
De site gaat kijken welk besturingssysteem je gebruikt en geeft meteen toegang tot de juiste
versie die gedownload moet worden.
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3. Opzetten VPN
Voordat de Remote Access Microdata website kan worden benaderd, dient een VPN naar het
CBS opgezet te worden. De verbinding maak je door op het slotje in de bovenbalk te drukken
waarna een optiescherm verschijnt. Je kiest hier voor Connect.

Onderstaande scherm verschijnt:

1.

2.
3.

Vul op de plek van de xxxx bij Username de tekens in die u kunt vinden in de
gebruikersverklaring Remote Acces token die u van ons heeft gekregen (bijvoorbeeld
abcd@remoteaccess.cbs.nl).
Vervolgens moet bij PIN, de VPN pin-code ingevuld worden die u van ons via de mail
heeft gekregen.
Als laatste stap voor het opzetten van de VPN verbinding moet de 6-cijferige
Tokencode worden ingevuld. Zie onderstaande foto:

Het tokencode verandert elke 60 seconden en dient dus tijdig ingevuld te worden. Wordt
hiermee te lang gewacht (enkele minuten) dan is de code niet meer geldig.
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Opmerking:
1. Bij de eerste keer inloggen kan het voorkomen dat de melding “Connection
failed” verschijnt. De oorzaak hiervoor is dat er nog geen VPN policy op de
desktop actief is. Door nogmaals in te loggen zal deze melding niet meer
voorkomen.
2. Als je te vaak verkeerd hebt ingelogd of te lang niet hebt ingelogd verschijnt de
melding next tokencode. Wacht dan tot er een nieuwe code op het scherm komt
en vul daar de nieuwe code in.
Als de VPN verbinding succesvol is opgezet kunnen de onderstaande meldingen verschijnen.

Het is nu alleen mogelijk om de https://microdata.cbs.nl site te connecteren.
Andere Internet adressen zijn geblokkeerd.
Om de VPN-verbinding af te sluiten druk je op het slotje in de bovenbalk waarna een
optiescherm verschijnt. Je kiest hier voor Disconnect.
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4. Inloggen op de Remote Access Microdata website
Na het opzetten van de VPN dient u met een Internet browser te connecteren naar de CBS
Remote Access Microdata site: https://microdata.cbs.nl
. Let op: gebruik enkel het pad https://microdata.cbs.nl
Er mogen geen toevoegingen achter dit pad staan anders werkt het opzetten van de
verbinding niet.

De volgende informatiepagina verschijnt. Klik op “verder naar inlogscherm”.
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Vervolgens zal er een awareness vraag verschijnen. Zie hieronder. Beantwoordt deze vraag en
klik op “OKÉ”.

Als de vraag goed is beantwoordt zal er een scherm verschijnen waar de projectinformatie
ingevuld moet worden. De brief met projectinformatie heeft u via de mail van ons gekregen.
Heeft u meerdere projecten dan zal er voor ieder project afzonderlijk ingelogd moeten worden.
Onderstaand het scherm waar de projectinformatie ingevuld moet worden.

1.

2.
3.

Vul bij User name, de user gegevens van het desbetreffende project in. De gegevens
vindt u op het formulier van de projectinformatie bij user (in dit bijvoorbeeld
gst0000abcd).
Vervolgens tikt u bij Password het wachtwoord in. Let op: dit is hoofdlettergevoelig.
Ook dit wachtwoord vindt u op het formulier van de projectinformatie.
Bij Project pincode vult u de pin-code in van het desbetreffende project waaraan u wilt
werken.

Na het klikken op “Log On” zal onderstaande scherm verschijnen en zal er tevens een SMS code
naar uw mobiele telefoon worden verstuurd. Hier vult u de code in die naar uw mobiele telefoon
is gestuurd.
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Klik vervolgens op “Submit”.
Hierna bent u ingelogd en kunt u een Remote Access Microdata sessie starten.

Opstarten applicaties
In het applicatiescherm kunt u de voor u gepubliceerde applicaties starten.
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Opmerkingen
Als u een applicatie wil laten draaien gebruik dan geen Log Off maar sluit het Citrix
applicatiescherm af door op het rode rondje (kruisje) te klikken. De applicaties die u heeft
opgestart blijven dan gewoon draaien.
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