
 

Eerste keer BASS opstarten 
in Edge 
(of een andere browser)       English below 

Deze instructie is relevant voor medewerkers die in BASS met Oracle forms werken, zoals HR-medewerkers, 
inkoop en financiën, na het uitfaseren van Internet Explorer.  

Als je onderstaande instructies volgt, kun je daarna in Edge met Oracle forms werken zoals je voorheen met 
Internet Explorer werkte. 

Algemeen 
Als je niet op het vaste netwerk op de campus werkt, moet je eduvpn verbinding open hebben staan zodat 
werkplekbeheer de benodigde scripts kan draaien. Na maximaal ca. 2 uur na het opstarten en het 
openzetten van je eduvpn verbinding zijn de nieuwe instellingen van toepassing en is Edge je standaard 
browser voor BASS. Je kunt na dit ca. 2 uur testen. Kijk wat er gebeurt als je BASS via Egde opent. Start de 
browser Edge op en type in de url balk https://bass.ru.nl/ 

 

 

Tip: sla deze url op bij je favorieten of sla een shortcut op je bureaublad op. 

Forms in Edge 
Op het moment dat er een Oracle form gestart wordt verschijnt er eenmalig onderstaande scherm.  
 

 
 
Zet het vinkje aan bij: “Do not show this again from the publisher and location above”. Dan klik je op de knop 
[Run].  
Daarna start het Oracle form. 

Klaar.  

https://bass.ru.nl/


 

Meerdere Forms openen 
Onder Algemene voorkeuren staat bij blok Scherm starten de optie “Schermen starten / Altijd nieuwe 
schermsessie starten”. Als je dit vakje aanvinkt kun je zoveel forms-sessies opstarten in dezelfde browser als 
je wilt: 

 

 

 

PDF’s 
Je kunt zelf instellen of Pdf’s in Edge worden geopend, of worden gedownload zodat je ze met de pdf viewer 
van je eigen voorkeur (bijv. Adobe) kunt bekijken. Klik met je rechter muisknop op de drie puntjes rechts 
boven en  selecteer “Instellingen”.  

 



 

In het instellingenmenu, klik op Cookies en site machtigingen. Scroll daar in naar het blok “Alle 
Machtigingen” en daarin “PDF-docmenten” en zet het bovenste schuifje naar rechts om bijv. in Adobe te 
kunnen bekijken, en links om ze via Edge te lezen. 

 

  



 

Firefox 
 
Als je Firefox gebruikt op een Radboud-werkplek krijg je eenmalig onderstaande scherm. Als je dan meteen 
het vinkje Do this automatically for files like this from now aanvinkt, dan komt onderstaande melding 
de volgende keren niet meer terug. 

 
 

Google Chrome 
 
Door onderstaande policy settings actief te maken zal de waarschuwing niet meer komen en zal het openen 
van de jnlp automatisch gaan. 
 

 

 
 

 

 
 
 

  



 

Thuiswerkplek 
 
Op een privé thuiswerkplek (eigen computer) heeft Radboud-Werkplekbeheer geen invloed en zij kan daar 
geen settings van de browsers afdwingen. Daarom moet je daar zelf de benodigde aanpassingen doen. 
Deze instructie is voor Edge. 

Sta toe dat pagina’s van ru.nl een pop-up kunnen openen/  
Ga naar “Instellingen en meer …” / “Settings and more …” 

 

Selecteer “Instellingen”         /      “Settings”: 

            

Selecteer “Cookies en site machtigingen”  

           

Selecteer Pop-ups en omleidingen       



 

          

Klik bij Toestaan op Toevoegen en vul de volgende waarde in: 

[*.]ru.nl 

 

Resultaat :  

 

 
Ook zal je een Java versie op de werkplek moeten installeren. Kijk hiervoor op:  
 
Java-downloads voor alle besturingssystemen 
 
Vanuit bijvoorbeeld Edge zal de jnlp melding komen en zal de Oracle form webstart niet automatisch gestart 
worden. Dit zal voor andere browsers ook gelden. 

https://www.java.com/nl/download/manual.jsp


 

 
 

Na op Keep geklikt te hebben moet je de jnlp file openen.  

 

 
 
Daarna start netjes de Oracle form middels Java webstart. 
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