
 
 

 

Testscripts aansluiting publicroam 
 
Dit document bevat de testscripts voor het testen van de correcte werking van een wifi-netwerk dat 

aangesloten is op publicroam.  

 

Doorloop de stappen volgens de nummering. 

Platforms/devices 
De tests kunnen met meerdere platforms/devices worden uitgevoerd: 

- iOS (iPhone / iPad) 

- MacOS (Macbook) 

- Windows 10 (laptop / tablet) 

- Android (smartphone / tablet) 

- Chromebook  

 

Voor uitleg per apparaat kijk op: https://publicroam.nl/support/ 

Afronden testscripts en oplevering  
Na het doorlopen van de tests stuurt u een e-mail naar info@publicroam.nl met daarin de 

bevindingen. Na ontvangst controleert publicroam of de verbinding correct werkt. Als dit het geval is 

ontvangt u hiervan per e-mail een bevestiging. Hiermee is uw aansluiting op publicroam succesvol 

opgeleverd.  
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Testscripts publicroam 

 Accountaanvraag via de website publicroam.nl Resultaat (V/X) Opmerkingen 

1 

Ga naar https://publicroam.nl en vraag een account aan in 
de plaats waar de gastorganisatie zit 
Verwachte uitkomst  
- Ontvangst van een SMS-bericht met inloggegevens op het 

opgegeven 06-nummer, en; 
- Ontvangst van een e-mailbericht ‘Welkom bij publicroam’ 

op het opgegeven e-mailadres 

  

 

 WiFi connectie en roaming Resultaat (V/X) Opmerkingen 

2 

Account activeren 
Meld een apparaat aan bij het wifi-netwerk van de 
gastorganisatie via de SSID publicroam. Gebruik hiervoor de 
inloggegevens uit het SMSje. 
Verwachte uitkomst 
- Het apparaat is verbonden met wifi publicroam, en; 
- Ontvangst van een e-mailbericht ‘Je aanmelding is 

geslaagd’ op het opgegeven e-mailadres 

  

3 

Connectie verbreken en herstellen 
Zorg dat het apparaat verbonden is met publicroam bij de 
gastorganisatie. Ga buiten bereik van het wifi-netwerk en 
ga daarna weer binnen bereik 
Verwachte uitkomst  
- Apparaat meldt zich automatisch af 
- Apparaat meldt zich automatisch aan 

  

4 

Roamen (intern) 
Verbind een apparaat met publicroam op het ene access 
point van de gastorganisatie en ga daarna naar het andere 
access point 
Verwachte uitkomst  
- Apparaat gaat automatisch over van het ene naar het 

andere access point 

  

5 

Roamen (extern) 
Ga met een apparaat binnen bereik van publicroam bij een 
andere organisatie die aangesloten is op publicroam 
Verwachte uitkomst 
- Apparaat meldt zich automatisch aan 

  

 

 Accountaanvraag via SMS  Resultaat (V/X) Opmerkingen 

6 

Stuur een SMS met de unieke organisatiecode naar  
+31 (0)970 10 260 261 
Verwachte uitkomst 
- Ontvangst van een SMS-bericht met inloggegevens op het 

06-nummer waarmee de organisatiecode is verstuurd.  
 
Als al een account bestaat voor het 06-nummer, SMS dan 
eerst AFMELDEN (niet hoofdlettergevoelig) naar  
+31 (0)970 10 260 261 
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