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Handleiding 
Locatiegebaseerde apparaatgroep 
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Inleiding
Met deze handleiding kun je profielen koppelen aan iPads gebaseerd op locatie. Een 
veelvoorkomende situatie waarin je dit kunt gebruiken is bijvoorbeeld dat een Profiel (zoals 
blacklist of beperkingen) wel op school aan moet staan, maar als de iPads thuis gebruikt worden 
hij uit moet staan. 

In deze handleiding worden drie stappen beschreven:
• Het aanmaken van een regions (let op, kan alleen bovenschools)
• Het aanmaken van een Apparaatgroep gebaseerd op Region
• Het koppelen van een Profiel aan apparaatgroep

Stap 1: Aanmaken van een region 
Het aanmaken van een regio kan alleen bovenschools gedaan worden. 
1. Ga naar Organisatie > Instellingen
2. Ga naar Regions
3. Klik op Add region
4. Vul hier de gegevens in van de school

A. Vul eerst het adres in bovenin de zoekbalk, hij neemt dan automatisch alle adresgegevens 
over

B. Vul voor het IP-adres in het externe IP-adres van de school. Deze kun je opvragen door 
naar watismijnip.nl te gaan en het gedeelte achter “Uw IP-Adres:” te kopiëren. 

5. Klik op Toepassen

http://watismijnip.nl
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Stap 2: Aanmaken van een Apparaatgroep gebaseerd op 
Region
Als je een region hebt aangemaakt, komen apparaten die zich bevinden op dit adres en op dit 
netwerk automatisch in deze region terecht. Hiervoor gaan we een apparaatgroep maken.
1. Ga naar Apparaten > Apparaatgroepen
2. Klik op Groep toevegen
3. Geef de groep een naam (bijvoorbeeld “Apparaten op school”)
4. Kies voor Slimme groep
5. Klik dan op stap 6. Members (de rest van de stappen slaan we dus over)
6. Klik op Filter toevoegen en voeg het filter toe zoals onderstaande afbeelding (je kiest het filter 

Current region based on IP Address en daarachter voeg je de aangemaakte region toe)
7. Klik op voltooien

Stap 3: Koppelen van een Profiel aan apparaatgroep
Na het aanmaken van een apparaatgroep kunnen we een profiel koppelen die alleen naar de 
iPads gepusht moet worden als het apparaat op school is.
1. Ga naar het desbetreffende profiel wat je wil koppelen via Profielen
2. Ga naar Scope
3. Kies bij Scope de apparaatgroep die je hebt aangemaakt zoals hieronder
4. Klik op Opslaan


