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Internettoegang en IPTV-diensten 
 
Utelisys is de provider van Internet- en IPTV-diensten op de Campus Diemen Zuid. Iedere student 
heeft een eigen Ethernetaansluiting welke Internettoegang en IPTV-diensten levert.  
 
Internettoegang  
Om de Internettoegang te activeren moet je eerst inloggen, doe dit door jouw computer of laptop 
rechtstreeks te verbinden met de Ethernetaansluiting in de muur. Verbind nog geen extra 
netwerkapparatuur voor je bent aangemeld voor een Internetaccount. Zodra je de browser opent op 
jouw computer of laptop en naar een willekeurige pagina surft zal je worden doorgestuurd naar de 
registratiepagina. Vul hier de benodigde gegevens in en je krijgt toegang tot de Internetverbinding. 
Zodra je meer netwerkapparatuur wilt aansluiten kun je gebruik maken van een gebruikersnaam en 
wachtwoord welke verzonden zijn naar het opgegeven e-mailaccount. Let op dat het opgeven van 
foutieve gegevens gezien kan worden als fraude en mogelijk leidt tot uitsluiting van de diensten van 
Utelisys. Bewaar de toegezonden inloggegevens zorgvuldig.  
 
Zodra je met meerdere apparaten verbinding maakt met de Ethernetaansluiting of het draadloze 
netwerk maakt zal je worden doorgeleidt naar de inlogpagina. Gebruik de eerder verstrekte 
inloggegevens om in te loggen. In het vervolg zal het apparaat automatisch herkend worden. Het is 
mogelijk dat dit eenmalig herhaald moet worden zodra er van verbindingstype veranderd wordt 
(bijvoorbeeld schakelen tussen bekabeld en draadloos Internet).  
 
Eigen netwerkapparatuur (switch, router, gaming consoles etc.)  
Het aansluiten van eigen netwerkapparatuur is toegestaan mits deze geen verstoringen veroorzaakt 
voor andere gebruikers van het netwerk. Je kunt eigen netwerkapparatuur aansluiten op de 
Ethernetaansluiting in de kamer. Alle netwerkapparatuur dient geregistreerd te worden op basis van 
het MAC-adres. Om deze te registreren zijn er instructies beschikbaar verderop in deze handleiding.  
Na de registratie van de apparatuur krijgt het toegang tot de Internetverbinding. Indien je gebruik 
wilt maken van meerdere apparaten tegelijk via de bekabelde verbinding is het toegestaan om 
gebruik te maken van een switch en/of router op eigen verantwoordelijkheid. Deze switch en/of 
router dient ondersteuning te hebben voor Multicastverkeer. Indien je gebruik maakt van een switch 
en/of router dien je deze zelf te configureren, gebruik DHCP en schakel Multicast in. Utelisys biedt 
geen support op de configuratie van eigen apparatuur.  
 
Om volledig gebruik te kunnen maken van de snelheid van de Internetverbinding, dien je gebruik te 
maken van een Ethernetkabel die direct verbonden is met de Ethernetaansluiting op de kamer. De 
persoonlijke WiFi-hotspot verbinding van de Mediabox heeft een lagere snelheid dan de 
kabelverbinding. 
 
Let op, bij het verbinden van incompatibele hardware of diensten kan je Internetverbinding 
automatisch geblokkeerd worden. 
 
  



 

IPTV  
Om gebruik te maken van de IPTV-diensten kan je jouw computer, laptop of multimediabox direct 
verbinden met een televisie via de HDMI-poort. Om televisie te kijken op jouw computer of laptop 
heb je de VLC media player nodig. Verderop in deze handleiding vind je instructies om deze te 
configureren voor gebruik van IPTV-diensten op de campus.  
 
Om televisie te kijken op een televisietoestel in plaats van op een computer of laptop kun je deze 
verbinden met een HDMI-kabel naar het televisietoestel of gebruik maken van de multimediabox. De 
multimediabox is verkrijgbaar bij de servicedesk van de campus in gebouw 2. De instructies om een 
mediabox te installeren zijn verderop in deze handleiding te vinden. De multimediabox heeft een 
directe verbinding nodig met de Ethernetaansluiting in de kamer. Indien je later gebruik wilt maken 
van de Internetverbinding kun je gebruik maken van een persoonlijke WiFi-hotspot van de 
multimediabox.  
 
Het verbinden van meerdere apparaten op dezelfde persoonlijke WiFi-hotspot zal werken maar is 
niet aanbevolen, dit kan negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de televisiesignalen. Grote en 
langdurige downloads worden niet ondersteund door de persoonlijke WiFi-hotspot, indien je toch de 
Internetverbinding wilt gebruiken voor deze doeleinden is het raadzaam om een switch te gebruiken 
op eigen verantwoordelijkheid.  
 

 

 

Support  

Indien je contact met ons wenst op te nemen in geval van problemen of vragen kun je gebruik maken 
van de volgende gegevens. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen negen en vijf uur. Op de 
webpagina vind je meer informatie omtrent veelvoorkomende vragen, software-upgrades en andere 
links.  
 
E-mail: supportcdz@utelisys.com 
 
Telefoon: 020 - 561 8110  
 
Web: www.utelisys.com/campusdiemenzuid 
 

mailto:supportcdz@utelisys.com
http://www.utelisys.com/campusdiemenzuid


 

Multi Mediabox 
 
Installeren 
 

1. Sluit de adapter aan op de DC-IN poort van de mediabox. 

2. Sluit de mediabox aan met de HDMI-kabel op de televisie. 

3. Sluit de Ethernetkabel aan tussen de mediabox en de Ethernetaansluiting in de kamer. 

4. Gebruik eventueel een muis en/of toetsenbord via de USB-aansluiting. 

 

Persoonlijke WiFi-hotspot 

 

De Utelisys Multimediabox kan een persoonlijke WiFi-hotspot genereren om een laptop, telefoon of 
ander apparaat te verbinden via WiFi. Om deze WiFi-hotspot in te schakelen dient de multimediabox 
aangesloten te zijn op een televisietoestel via de HDMI-aansluiting.  

  

1. Ga naar Settings  Wireless & Networks More…  Portable Hotspot. 

2. Selecteer Set up Wi-Fi hotspot en druk op “OK”.  

3. Gebruik je kamernummer als Network SSID / network name. 

4. Voer een wachtwoord in of gebruik het vooraf gegenereerde wachtwoord. 

5. Selecteer “save” en druk op “OK”. 

6. Selecteer kanaal 1, 6 of 11 en druk op “OK” *. 

7. Schakel de WiFi-hotspot in door deze aan te vinken. 

 

*Bij het inschakelen van de persoonlijke WiFi-hotspot staat het kanaal standard op 6, om de 

verbindingskwaliteit te verbeteren kan deze veranderd worden door gebruik te maken van een ander kanaal. 
Gebruik hiervoor kanaal 1, 6 of 11.  

 

TV Kijken 

1. Druk op het huisje op de afstandsbediening en gebruik de navigatietoetsen om naar de knop 
rechtsboven in het scherm te gaan en druk op OK. 

2. Selecteer de Utelisys IPTV app en druk op OK. 

3. Gebruik ‘Page’ omhoog en omlaag om te wisselen van kanaal. 

4. Druk op het pijltje terug om terug te keren naar de zenderlijst.  

 



 

IPTV instellen   

  

Om IPTV te gebruiken op de Campus Diemen Zuid, lees de volgende instructies aandachtig door om 
gebruik te maken van IPTV op een laptop of computer. Hiervoor dien je gebruik te maken van de VLC 
media player.  
 
Ga naar http://www.videolan.org/vlc/ om de applicatie te downloaden en volg de stappen om de 
standaardinstallatie te voltooien. Zodra de VLC media player geïnstalleerd is kun je gelijk beginnen 
met televisie kijken.  
 
Ga naar View Playlist (of gebruik de toetsencombinatie Ctrl + L)  

  
 
Klik op de driehoek voor ‘Local Network’ en klik op ‘Network Streams (SAP)’. Na het selecteren van 
‘Network streams (SAP)’ krijg je twee mappen te zien aan de rechterkant met IPTV Channels en Extra 
IPTV channels. 
 

 
  

Om de kanalenlijst te bekijken open de map en dubbelklik op een tv-kanaal. Het gekozen kanaal 
begint gelijk met spelen.  

  

http://www.videolan.org/vlc/


 

Om de instellingen op te slaan voer de volgende stappen uit:  

  

Ga naar Tools Preferences (of gebruik de toetsencombinatie Ctrl + P). 

  
  

‘Show settings’ staat standaard op ‘Simple’, verander dit naar ‘All’. Klik op het driehoekje voor 
‘Playlist’ en klik op Service Discovery. Vul bij de instellingen ‘sap’ in en druk op ‘save’ om op te slaan. 
 

  
  



 

Registering a network device  

Iedere gebruiker van ons netwerk dient computers en andere netwerkapparatuur te registreren voor 
er gebruik kan worden gemaakt van het internet. Om een apparaat te registreren op het netwerk 
heb je het volgende nodig:  
 

 Het MAC-adres  

 Gebruikersnaam (kamernummer) en wachtwoord (deze is bij de eerste registratie per e-mail 
verstuurd)  

 
De meeste apparaten zullen zelf in staat zijn om het MAC-adres te versturen ter registratie zodat 
alleen de inloggegevens nodig zijn. Soms gebeurt dit niet automatisch, veelal bij routers, die kunnen 
zichzelf niet registreren maar hebben wel een eigen MAC-adres en moeten daarom worden 
geregistreerd.  
 
Verkrijgen van een MAC-adres  
 
Windows  
Het MAC-adres van een Windows-PC of –laptop kun je opvragen, begin met de windowstoets en r-
toets tegelijk in te drukken. Het ‘uitvoeren’ scherm start op en typ ‘cmd’ in, druk vervolgens op enter.  
In de zwarte commandobox toets je het volgende commando in: ‘getmac’. Druk vervolgens op enter 
en er verschijnt een lijst met ‘fysieke adressen’ en ‘transportnamen’.  
 
De ‘fysieke adressen’ zijn de MAC-adressen. Een computer of laptop heeft meerdere van deze. Ze 
bestaan uit zes paren van letters en cijfers gescheiden bij streepjes of dubbele punten. Kies het MAC-
adres dat verbonden is, als een MAC-adres niet verbonden is staat er ‘medium ontkoppeld’ achter of 
‘media disconnected’.  
 
Als je later van WiFi naar bekabeld internet wisselt is dit mogelijk opnieuw nodig, de WiFi-apparatuur 
in een laptop of PC heft een ander MAC-adres dan de bekabelde netwerkkaart. 

  

  



 

Apple apparatuur  
Voor Apple Macbooks is er en andere manier om achter het MAC-adres te komen. In het Apple-menu 
ga je naar ‘systeemvoorkeuren’ en vervolgens ‘netwerk’. Kies in de linker kolom de juiste verbinding, 
Ethernet voor bekabeld en WiFi voor draadloos Internet. Klik vervolgens op de knop ‘geavanceerd’. 
In het volgende scherm kies het tabblad ‘ethernet’ en het MAC-adres wordt zichtbaar. Deze kan ook 
vermeld staan als ‘Ethernet ID’ of ‘Airport ID’.  
 
Voor iPhone en iPad ga in het instellingenmenu naar ‘algemeen’, ‘info’ en het MAC-adres wordt 
zichtbaar als ‘Wi-Fi-adres’.  
 
Routers  
Routers hebben het MAC-adres vaak op een sticker onderaan het apparaat staan. In het geval van 
een Apple Airport zal deze vermeld zijn als ‘Ethernet ID’.  
 
In het geval er geen MAC-adres op een sticker onderaan het apparaat staat kan deze opgehaald 
worden in het beheerpaneel van de router. Lees de handleiding door om in het beheerpaneel te 
komen.  
 
Android  
Voor Android-telefoons of –tablets ga in de systeeminstellingen naar de laatste optie, ‘over deze 
telefoon’ of ‘over deze tablet’. Vervolgens staat het ‘WiFi MAC-adres’ vermeld.  
 
Overige apparatuur  
Indien deze handleiding onverhoopt jouw telefoon, laptop of tablet niet dekt lees de handleiding van 
het apparaat aandachtig door of neem contact op met de fabrikant.  
 
Registratie  
Ga naar onze registratiepagina, deze is altijd te bereiken vanaf het Campus-Diemen-Zuid-Netwerk:  
 
https://campus.diemen.utelisys.net/device-registration 
 
Er zal gevraagd worden om in te loggen en de algemene voorwaarden te accepteren. Na deze stap 
kun je het MAC-adres invoeren. Na het invoeren op ‘registreren’ drukken om het proces te voltooien. 
Verbreek na het registreren de verbinding tijdelijk of start het apparaat opnieuw op om verbinding 
met het internet te maken. 

https://campus.diemen.utelisys.net/device-registration

