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Inleiding 
 

ICT is druk bezig met het verbeteren / vernieuwen van de ict omgeving. 

Hieronder valt ook de website. 

Voorheen was alle informatie voor vrijwilligers te vinden op de Museum website http://vlasserij-

suikermuseum.nl 

Dit is veranderd naar een Intranet site waar alle relevante informatie te vinden zal zijn. 

Dit document zal de werkwijze uitleggen. 
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Intranet Intern 
 

Wanneer je als gebruiker op het interne netwerk werkt kan je het Intranet bereiken via de browser en 

gebruik je de URL  http://vsm01 of http://Intranet/ 

Intranet zal stapsgewijs op alle PC’s als eerste pagina komen te staan.  

Als het gelukt is zie je dit venster. 

 

 

Bekijk alle pagina’s gerust – er kan niets stuk . 

Het is de bedoeling elke cluster een eigen pagina te geven om zichzelf aan mede museum vrijwilligers te 

presenteren. 

Verder zal alle noodzakelijke informatie zoals telefoon nummers, noodplannen, energie verbruik etc op 

de site verschijnen. 

http://vsm01/
http://intranet/
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Ideeen en voorstellen welkom. 



 
 
 

7 | P a g i n a  
Stichting Nationaal Vlasserij-Suikermuseum 
Stoofdijk 1A 4791 SH Klundert 
Telefoon: 0168 401539 
 

 

Intranet extern 
 

Omdat het niet voor iedereen makkelijk is om intern achter een PC te gaan zitten is de mogelijkheid 

gemaakt om vanuit huis of met een telefoon ook de Intranet site te bereiken. 

Ga hiervoor naar de museum website, deze is te vinden onder URL http://www.vlasserij-

suikermuseum.nl 

Dit venster verschijnt 

 

 

Rechts op de tab balk staat Vrijwiligers. 

http://www.vlasserij-suikermuseum.nl/
http://www.vlasserij-suikermuseum.nl/
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Klik op deze tab en een inlog mogelijkheid  verschijnt  

 

Hier is nu een blaauw onderstreepte link met tekst  inloggen. 

Klik hierop. 

Inlog code is gebruikersnaam: vrijwilliger 

Het gevraagde wachtwoord is het bekende wachtwood s……k ( let op deze wachtwoord zal nooit 

getoond worden alleen stipjes voor elke letter ) 
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Als het gelukt is om in te loggen is dit scherm te zien. 
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In het midden van het scherm staat een link naar Intranetsite – klik hierop.  

Je wordt dan doorverwezen naar het interne netwerk met de Intranet site. 

Als het goed gegaan is dan verschijnt het vertrouwde Intranet site. 

 

 

Let op dit is werk in uitvoering dus het getoonde kan en zal veranderen. 


