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Gebruikershandleiding 

Evry Online instellen op macOS  
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Een woord vooraf 

  
• Deze handleiding is geschreven voor de Macbook (air), Macbook Pro, en 

iMac en getest op een Macbook Air met MacOS High Sierra.  
Andere versies van MacOS wijken mogelijk af van deze handleiding.  

• Bij het doorlopen van de handleiding zal je regelmatig handelingen moeten 
uitvoeren. Hierbij wordt een vaste schrijfwijze gehanteerd: referenties naar 
tekst en knoppen op schermen zijn cursief gedrukt, gegevens die je zelf 
moet invullen zijn vet gedrukt. 

 
Let Op: vervang UW SERVERNAAM ZONDER VPN, COMPUTERNAAM, 
GEBRUIKERSNAAM door de gegevens welke wij per e-mail hebben 
verstuurd. 

 

De volgende zaken zijn nodig 

 
• Een reeds werkende internetverbinding.  

• Een Evry Online Account. 
 
Er zijn 2 manieren om te verbinden met Evry Online.  
 
1. De eerste manier is het verbinden met Evry Online door middel van een VPN verbinding. 
Bij het gebruik van VPN is de verbinding met EvryOnline beveiligt en gaat daarnaast alle 
data door een extra beveiligde tunnel We raden aan om altijd deze manier te gebruiken, 
tenzij het niet lukt om een VPN verbinding op te zetten (dit wilt nog wel eens voorkomen als 
er op een andere locatie wordt gewerkt waar deze verbinding geblokkeerd wordt).  
 
2.Indien het niet lukt om een VPN verbinding te maken, is het ook mogelijk  
Evry Online zonder VPN verbinding te gebruiken. Deze verbinding is beveiligt, maar heeft 
niet de beveiligde “tunnel” als bij de VPN verbinding. 

 
 

•   
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Manier 1.  
Verbinding maken met Evry Online, zonder een VPN verbinding. 

• Installeer de Microsoft Remote 
Desktop app uit de App Store. 
Let op dat je de versie installeert met 
het ronde icoontje! 

 

• Ga naar Launchpad en open de app 
Microsoft Remote Desktop. 

 

• Klik op Add Desktop 

 

• Vul bij PC name UW 

SERVERNAAM ZONDER VPN in. In 

dit voorbeeld dier.evry-online.nl. 

Kijk in de e-mail die je van ons hebt 

ontvangen voor het juiste adres. 

 

• Klik op  

Ask me every time. 

 

• Klik op Add user account 

 

 

• Vul bij User name je EvryOnline 

GEBRUIKERSNAAM in.  

In dit voorbeeld EV-0000-1 

Kijk in de e-mail die je van ons hebt 

ontvangen voor de juiste gegevens. 

 

• Vul bij Password je EvryOnline 

wachtwoord in. 

Kijk in de e-mail die je van ons hebt 

ontvangen voor de juiste gegevens. 

 

 

• Vul bij Friendly Name je EvryOnline GEBRUIKERSNAAM in. 

 

• Druk op Save om dit scherm te sluiten 

 

• Druk nogmaals op Save om het eerste scherm te sluiten 
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• In het hoofdscherm van de remote 

desktop app is nu een venster 

aangemaakt (in dit voorbeeld  

dier.evry-online.nl). 

Klik op dit venster om Evry-Online 

te starten 

 

• Als je de melding “Untrusted 

Certificate” krijgt klik dan op  

Trust Always. 

 

 

• Je bent nu verbonden met Evry 

Online. 

 

Ben je klaar op Evry Online log dan uit met de rode knop afmelden of via start met “log off”.  
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Manier 2.  

Verbinding maken met Evry Online, met een VPN verbinding. 

 

STAP 1: VOEG EEN VPN VERBINDING TOE 

 

• Klik in dock onderaan het 

scherm op  

systeemvoorkeuren 

 

 

• Klik op Netwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Klik linksonder op het + 

teken om een VPN 

verbinding toe te voegen. 
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STAP 3: INTERFACEGEGEVENS 

• Selecteer bij Interface 
VPN 
 

• Selecteer bij VPN Type  
L2TP over IPSec. 

 

• Vul bij Naam voorziening 
Evry Online VPN in. 

 

• Druk op Maak aan 
 

 

STAP 4: SERVERGEGEVENS 

  

• Laat de Configuratie op 
standaard staan. 
 

• Vul bij Serveradres  
UW SERVERNAAM MET 
VPN in. In dit voorbeeld 
VPNDIER.EVRY-
ONLINE.NL 
Kijk in de e-mail die je van 
ons hebt ontvangen voor 
het juiste adres. 
 

• Vul bij Accountnaam je 
EvryOnline 
GEBRUIKERSNAAM in. 
In dit voorbeeld  
EV-0000-1 Kijk in de  
e-mail die je van ons hebt 
ontvangen voor de juiste 
gegevens. 

 

• Vink de optie Toon VPN-status in menubalk  aan. 
 

 

• Klik op Instellingen Identiteitscontrole. 
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STAP 5: INSTELLINGEN IDENTITEITSCONTROLE 

• Vul bij Wachtwoord je 
EvryOnline wachtwoord in. 
Kijk in de e-mail die je van 
ons hebt ontvangen voor de 
juiste gegevens. 
 
 

• Vul bij Gedeeld geheim 
EvryOnline in. 

 

 

• Druk op ok. 
 
 

• Druk op Pas Toe in het 
netwerkvenster en sluit het 
netwerkvenster met het 
kruisje linksboven. 
 
 
 
 

STAP 6: VERBINDEN 

• Druk op het schuifknopje 
bovenaan het scherm  en klik 
op Verbind met Evry Online 
VPN om de VPN verbinding 
te starten. 
 

• Let op: wanneer het 
verbinding maken met Evry 
Online VPN niet lukt, komt dit 
meestal doordat de ICT 
beheerder VPN heeft uitgeschakeld. Dit komt met name vaak voor wanneer je 
verbinding wilt maken via VPN in een bus, trein, of op een praktijklocatie. Indien 
het maken van een VPN verbinding niet lukt, gebruik dan “Manier 1 verbinding 
maken met Evry-Online zonder VPN verbinding”. 
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STAP 7: EXTERN BUREAUBLAD STARTEN 

• Installeer de Microsoft Remote 
Desktop app uit de App Store. 
Let op dat je de versie installeert met 
het ronde icoontje! 

 

• Ga naar Launchpad en open de app 
Microsoft Remote Desktop. 

 

• Klik op Add Desktop 

 

• Vul bij PC name UW 

SERVERNAAM ZONDER VPN in. In 

dit voorbeeld dier.evry-online.nl. 

Kijk in de e-mail die je van ons hebt 

ontvangen voor het juiste adres. 

 

• Klik op  

Ask me every time. 

 

• Klik op Add user account 

 

 

• Vul bij User name je EvryOnline 

GEBRUIKERSNAAM in.  

In dit voorbeeld EV-0000-1 

Kijk in de e-mail die je van ons hebt 

ontvangen voor de juiste gegevens. 

 

• Vul bij Password je EvryOnline 

wachtwoord in. 

Kijk in de e-mail die je van ons hebt 

ontvangen voor de juiste gegevens. 

 

 

• Vul bij Friendly Name je EvryOnline GEBRUIKERSNAAM in. 

 

• Druk op Save om dit scherm te sluiten 

 

• Druk nogmaals op Save om het eerste scherm te sluiten 
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• In het hoofdscherm van de remote 

desktop app is nu een venster 

aangemaakt (in dit voorbeeld  

dier.evry-online.nl). 

Klik op dit venster om Evry-Online 

te starten 

 

• Als je de melding “Untrusted 

Certificate” krijgt klik dan op Trust 

Always. 

 

 

• Je bent nu verbonden met Evry 

Online. 

 

Als je wilt inloggen op Evry Online moet je altijd eerst de VPN verbinding aanzetten en 

daarna  inloggen met de app RD Client.  

 

Ben je klaar op Evry Online log dan uit met de rode knop afmelden of via start met “log off”.  


