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LEIDEN – Het is voor gebruikers van een
smartphone makkelijker geworden om in heel
Leiden gebruik te maken van gratis internet. De
Sleutelstad is hiermee de eerste in Nederland.
De Stichting Wireless Leiden heeft in de stad een
open, goedkoop en draadloos netwerk gerealiseerd. Tot op heden was het voor
gebruikers van een smartphone lastig om gebruik te maken van deze service.
Door de ingewikkelde instellingen in de browser hadden veel mensen moeite om
het systeem te gebruiken. De stichting heeft daar nu verandering in gebracht.
Op veel verschillende plekken in de stad zijn kleine kastjes geplaatst. Door deze
kastjes kunnen voorbijgangers gebruik maken van bestaande netwerken. Ook
inwoners van Oegstgeest, Leiderdorp, Voorschoten en De Kaag kunnen gebruik
maken van het systeem.
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Reacties
AP Wireless Leiden heet het netwerk.
Mvg, Die_Hard
Die_Hard (niet gecontroleerd) vr, 22/07/2011 - 22:42
beantw oorden

Zeer een mooi initiatief, Maar als je niet weet hoe het netwerk van de
organisatie heet kun je er ook geen verbinding mee maken. Ik woon in
Oegstgeest en reis regelmatig met ov door Leiden, en heb in Leiden vaak mijn
Wifi aanstaan,maar alles wat ik aan netwerken kom zijn beveiligde netwerken
van mesen die in leiden wonen.. Misschien kan de krant er meer navraag naar
doen? Hoe het netwerk heet en of het beveilgd is, zoja wat dan de
inloggeevens zijn.
Anoniem 2 (niet gecontroleerd) vr, 22/07/2011 - 10:04
beantw oorden

Een mooi initiatief, maar nergens op de chaotische site van deze stichting is
het enige feit te vinden dat je als Leidenaar wilt weten: hoe heet dit netwerk en
hoe connect ik er mee? Wie het weet mag het zeggen. Ik zit hier in een
kantoorpand naast Leiden CS, maar mijn mobiel ziet geen enkel netwerk wat
van deze stichting zou kunnen zijn.
Anoniem (niet gecontroleerd) do, 21/07/2011 - 12:09
beantw oorden

De verwachting tot dinsdagochtend
(opgemaakt maandag 06.30 uur):
Nu en dan zon, ook wolkenvelden en
later vandaag een lokale regen- of
onweersbui. Het wordt 22 tot 25
graden.
Meer weer
Er is momenteel geen
verkeersinformatie.
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