
THUIS WERKEN - Windows  
 
Om zeker te zijn dat de wijzigingen zijn doorgevoerd sluit je naderhand alle 
browservensters en open je de browser weer.  
 
Overzicht browsers: 

• Internet Explorer 8, 7 of 6 - breedband (ADSL- of kabelmodem) (LAN) 
• Internet Explorer 8, 7 of 6 - inbelverbinding (telefoonmodem) 
• Firefox 3 
• Firefox 2 
• Google Chrome 
• Opera 

 
 
Internet Explorer 8, 7 of 6  
Breedband (ADSL- of kabelmodem) (LAN) 
NB! Door sommige gebruikers is gemeld dat Internet Explorer bij gebruik van een ADSL- 
of kabelmodem toch ingesteld moet worden als voor een inbelverbinding. Indien u 
geen toegang kunt krijgen, probeert u dan ook de instelling voor inbelverbinding.  

1. Kies Extra.  
2. Kies Internet-opties.  
3. Kies de tab Verbindingen.  
4. Kies LAN-instellingen.  
5. Zet een vinkje bij "Automatisch configuratiescript gebruiken".  
6. Vul bij Adres het volgende in: 

(voor VU-studenten en -medewerkers:)  
http://www.ubvu.vu.nl/ubvu.pac 
(voor VUmc-medewerkers:)  
http://www.ubvu.vu.nl/vumc.pac 
("http://" kan hierbij niet achterwege gelaten worden.)  

7. Klik op OK.  
8. Klik op OK om de wijziging vast te leggen en het Internet-opties-menu af te 

sluiten.  

 
Internet Explorer 8, 7 of 6  
Inbelverbinding (telefoonmodem) 

1. Kies Extra.  
2. Kies Internet-opties.  
3. Kies de tab Verbindingen.  
4. In het vak Instellingen voor inbelverbindingen en virtuele particuliere 

netwerken klikt u op het icoon van uw provider.  
5. Kies naast dit vak Instellingen.  
6. Vink het vakje "Automatisch configuratiescript gebruiken" aan.  
7. Vul bij Adres het volgende in: 

(voor VU-studenten en -medewerkers:)  
http://www.ubvu.vu.nl/ubvu.pac 
(voor VUmc-medewerkers:)  
http://www.ubvu.vu.nl/vumc.pac 
("http://" kan hierbij niet achterwege gelaten worden.)  

8. Klik op OK.  
9. Klik op OK om de wijziging vast te leggen en het Internet-opties-menu af te 

sluiten.  



 
 
Firefox 3  

1. Kies Extra.  
2. Kies Opties.  
3. Kies tabblad "Geavanceerd" (rechtsboven).  
4. Kies tab "Netwerk".  
5. Klik in het vak "Verbinding" op de button "Instellingen" (rechtsboven).  
6. Klik op de radiobutton bij URL voor automatische proxyconfiguratie.  
7. Vul in bij URL voor automatische proxyconfiguratie: 

(voor VU-studenten en -medewerkers:)  
http://www.ubvu.vu.nl/ubvu.pac 
(voor VUmc-medewerkers:)  
http://www.ubvu.vu.nl/vumc.pac 
("http://" kan hierbij niet achterwege gelaten worden.)  

8. Klik op Opnieuw laden en vervolgens op OK om dit dialoogvenster te sluiten.  
9. Klik op OK om het "Opties"-dialooogvenster te sluiten.  

 

 

Google Chrome 

1. Kies het icoontje rechtsboven, met het gereedschap (Customize and control 
Google Chrome). 

2. Kies Options. 
3. Kies tabblad Under the Hood. 
4. Klik op Change proxy settings. 
5. Volg verder de aanwijzingen voor Internet Explorer. 

 
 
 
 
 
Firefox 2  

1. Kies Extra.  
2. Kies Opties.  
3. Kies tabblad "Geavanceerd" (rechtsboven).  
4. Kies tab "Netwerk".  
5. Klik in het vak "Verbinding" op de button "Instellingen" (rechtsboven).  
6. Klik op de radiobutton bij URL voor automatische proxyconfiguratie.  
7. Vul in bij URL voor automatische proxyconfiguratie: 

(voor VU-studenten en -medewerkers:)  
http://www.ubvu.vu.nl/ubvu.pac 
(voor VUmc-medewerkers:)  
http://www.ubvu.vu.nl/vumc.pac 
("http://" kan hierbij niet achterwege gelaten worden.)  

8. Klik op Opnieuw laden en vervolgens op OK om dit dialoogvenster te sluiten.  
9. Klik op OK om het "Opties"-dialooogvenster te sluiten.  

 
 

 

 



Opera  

1. Kies Edit.  
2. Kies Preferences.  
3. Open de Network-tab.  
4. Klik op de Proxy Servers-button.  
5. Zet een vinkje bij Use automatic proxy configuration.  
6. Activeer het tekstveld.  
7. Vul in: 

(voor VU-studenten en -medewerkers:)  
http://www.ubvu.vu.nl/ubvu.pac 
(voor VUmc-medewerkers:)  
http://www.ubvu.vu.nl/vumc.pac 
("http://" kan hierbij niet achterwege gelaten worden.)  

8. Klik op OK.  

 


