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1. Algemeen 
 

Er zijn 4 verschillende methodes waarop een externe persoon verbinding kan maken met het AZ 
Delta Wifi netwerk. 

Let wel: de externe persoon verkrijgt enkel en alleen toegang tot het internet. 
Hij/Zij verkrijgt géén toegang tot het intern AZ Delta netwerk. 

 

 Methode Opgenomen 
Patiënten 

Ambulante 
Patiënten 

Bezoekers Leveranciers 

A Via “gesponsorde toegang” Nee Nee Nee Ja 
B Via “opname account” Ja Nee Nee Nee 
C Via Facebook account Ja Ja Ja Ja 
D Via PIN code Ja Ja Ja Ja 

 

Voor alle methodes geldt dat de externe persoon verbinding dient te maken met het draadloos 
netwerk “AZDELTA-GAST”. 

 

 

Eenmaal de verbinding is gemaakt zal een inlogpagina worden getoond aan de externe persoon. 

De hierna te volgen procedure verschilt per methode & wordt in de volgende hoofdstukken 
beschreven.  



2. Methode A: via “gesponsorde toegang” 
 

 
Klik op de inlogpagina onderaan op de link 
“Toegang voor externe leveranciers”. 
 

 
 
Daarna dient de externe 

 zijn/haar gegevens in te vullen 
o voornaam en naam 
o eigen email adres 

 het email adres in te geven van de 
contactpersoon binnen AZ Delta. 

 

 
 
Na het klikken op “Registreren” wordt een mail 
gestuurd naar de AZ Delta contactpersoon. 
Deze kan dan de aanvraag 
goedkeuren/weigeren. 
  



 
Wanneer de AZ Delta contactpersoon op de link 
in de mail klikt, komt deze op volgende pagina 
terecht waar hij/zij de aanvraag kan 
goedkeuren (“Bevestig”) of afkeuren 
(“Geweigerd”). 
 

 
 
Ondertussen krijgt de externe persoon de 
onderstaande pagina te zien, die automatisch 
wordt ververst in afwachting tot de AZ Delta 
contactpersoon de aanvraag heeft beantwoord. 
 

 



 
Eenmaal de AZ Delta contactpersoon de 
aanvraag heeft goedgekeurd zal de 
bovenstaande pagina na het automatisch 
verversen overgaan naar onderstaande pagina. 
 

 
 
Vanaf nu heeft de externe toegang tot het 
internet. De bovenstaande pagina mag 
afgesloten worden. 
 

 

 

3. Methode B: via “opname account” 
 

Dit account wordt (of kan worden) aangemaakt voor elke patiënt die wordt opgenomen. 
Het account telt enkel en alleen voor de duur van de huidige opname van een patiënt. 
Bij een volgende opname zal het account & bijhorend paswoord volledig nieuw zijn. 
De patiënt kan dit “opname account” verkrijgen via het verplegend personeel. 

 

 
De externe persoon dient  

 de ontvangen gebruikersnaam in te 
geven 

 het ontvangen paswoord in te geven 
 akkoord te gaan met de 

gebruiksvoorwaarden 
 op de knop “Aanmelden” te klikken 

 
Vanaf nu heeft de externe toegang tot het 
internet. De bovenstaande pagina mag 
afgesloten worden. 

 

  



4. Methode C: via Facebook account 
 

 
De externe dient te klikken op de link 
“Toegang via Facebook”. 

 
 
Op de volgende pagina dient de externe: 

 de gebruikersvoorwaarden te 
aanvaarden 

 daarna te klikken op de Facebook knop 

 
 
De externe dient op de volgende pagina in te 
loggen met zijn/haar Facebook account. 
 

 
 
Vanaf nu heeft de externe toegang tot het 
internet. De bovenstaande pagina mag 
afgesloten worden. 
 

 

 

  



5. Methode D: via PIN code 
 

De PIN code zal worden getoond aan de patiënten/bezoekers via de “digital signage” borden (is 
momenteel nog niet het geval). 

Bedoeling is dat de code dagelijks wordt aangepast. 

Momenteel is het echter nog een vaste code, namelijk “676737”. 

 

 
De externe dient te klikken op de link 
“Toegang via PIN-code”. 

 
 
Op de daaropvolgende pagina dient de externe: 

 de PIN code in te geven 
 de gebruikersvoorwaarden te 

aanvaarden 
 op de “Log In” knop te klikken. 

 

 
 
Vanaf nu heeft de externe toegang tot het 
internet. De bovenstaande pagina mag 
afgesloten worden. 
 

 

 

 


