Handleiding installatie FortiVPN MacOS
Remote Access Microdata
Inleiding
Dit document beschrijft de handelingen die moeten worden verricht om de FortiVPN client, die
nodig is om een verbinding op te kunnen zetten naar de Remote Access omgeving, beschikbaar
te krijgen op een MacOS machine.

Installatievoorbereiding
Het systeem dat wordt gebruikt om de FortiVPN client op te zetten moet voldoen aan de
volgende eisen.
Benodigde systeemeisen
Besturingssysteem
Geheugen
Vrije diskruimte

Apple MacOS minimaal 10.12
Minimaal 256 MB
20 MB

Benodigde Internet Connectiviteit
Onderstaand verkeer naar 87.213.43.223
IPSEC en IKE (UDP poort 500)
HTTPS (TCP poort 443)
ESP (IP poort 50)
NAT-T (UDP poort 4500)

Let op: Als op dit systeem al een FortVPN client is geïnstalleerd, dan
dient deze eerst te worden verwijderd, tenzij ten minste versie 6.4
aanwezig is.

Installatie van de VPN
Log in op de werkplek met een account dat voldoende rechten heeft om de FortiVPN software te
kunnen installeren. Het account dient rechten te hebben om software te kunnen installeren en
om een netwerk adapter te kunnen installeren. Gebruik het liefst hiervoor een account met
lokale administrator rechten.
Open een Internet browser en download de FortiVPN client setup van dit adres:

http://download.cbs.nl/FortiVPN_MacOS.zip

Open de zip file en voer het setup bestand FortiClientUpdate uit.
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Controleer na de installatie of de FortiVPN client schrijfrechten heeft op het bestandssysteem.
Kijk bij instellingen / Beveiliging en privacy / tabblad Privacy.
Aanpassingen kunnen doorgevoerd worden door eerst op het slotje te klikken.
Zorg daarna dat fctservctl2 is aangevinkt.

VPN Console worden geopend door op het Fortinet icoon bovenin het scherm te klikken.
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Het volgende scherm verschijnt. Accepteer de voorwaarden.

De eerste keer dient de VPN configuratie te worden ge-restored.
Dit kan enkel door de configuratie te ontgrendelen.
Klik hiervoor op het slotje rechtsboven in de FortiClient VPN applicatie:
wachtwoord van de Mac in als hierom wordt gevraagd.

en vul het

Klik vervolgens op het tandwieltje
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Klik op Restore en kies de Forticlient configuratie Fortinet.conf die in de zip file is bijgesloten en
vervolgens Open.

Vervolgens druk je op OK in scherm hieronder.
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Je krijgt nu de melding de installatie is geslaagd.

Na het restoren van de configuratie kan worden ingelogd.
Vul bij Username de VPN accountnaam in (zonder @remoteaccess.cbs.nl) en bij Password de PIN
code + RSA tokencode van de hardware token (zonder de “+” teken).

Als succesvol een VPN is opgezet is het enkel mogelijk om naar de CBS Remote Access
omgevingen te connecteren. Andere Internet en netwerk adressen zijn geblokkeerd.
Om de VPN af te sluiten, klik op het FortiVPN client icoon boven in het MacOS scherm en kies
voor Disconnect. Hierna zijn alle Internet en netwerk adressen weer benaderbaar.

7

Mocht u uw gebruikersnaam of wachtwoord meerdere malen verkeerd hebben ingevuld dan zal
uw account in het systeem gelocked worden. U dient dan een mail te versturen naar
microdata@cbs.nl.
Hierna zullen wij uw account weer vrijgeven en krijgt u bij het inloggen onderstaand scherm te
zien:

Let er hierbij aub op. Dat u dan geen SMS-code bij het veld: “Code” invult maar dat u een nieuwe
“verse” token code invult.

8

