Manual de Connexió Xarxa Eduroam : Android
Eduroam és una iniciativa de TERENA que facilita la mobilitat de les persones investigadores i
estudiants europees, ja que els ofereix connectivitat en els seus desplaçaments a la resta
d'institucions que estan connectades a Géant. D'aquesta manera, les persones usuàries de les
institucions que participen en Eduroam tenen accés a Internet a través de les xarxes de la resta
d'institucions participants.
La connexió d'una persona a la xarxa de la institució visitada (sempre que aquesta participi en
Eduroam) és semblant a la connexió a la xarxa de la seva pròpia institució d'origen: el codi/nom i
la clau/contrasenya necessaris per autenticar-se són els mateixos que els que s'utilitzen a la
institució d'origen i l'única diferència pot ser el mètode d'accés a la xarxa.
La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya participa en el projecte Eduroam, donant
accés a persones d'UManresa i a persones usuàries d'altres institucions participants en Eduroam,
mitjançant la coordinació del CESCA (Centre de Supercomputació de Catalunya), que realitza
l'enllaç tècnic i administratiu entre les diferents institucions.

Instruccions per a la Connexió :
> Primer anem a la secció de “Ajustes”. A continuació accedir a “Conexiones inalámbricas”:

> Un cop dintre, veurem la llista de xarxes sense fils. Escollir la xarxa de Eduroam:

> En aquest menú s’ha d’introduir o seleccionar les següents dades i un cop terminar clicar en
“Guardar”.
•
•
•
•
•

Método EPA: PEAP
Autenticación de fase 2: MSCHAPV2
Identidad e identidad anónima: usuari@correu.umanresa.cat
Contraseña: la vostre contrasenya.
Certificado de CA y Certificado de usuario: (no especificado)

Hem d'indicar el nostre usuari i contrasenya. L'usuari ha de ser de la forma
usuari@correu.umanresa.cat, és a dir en el cas de:
•
•
•

PDI usuari@umanresa.cat
PAS usuari@umanresa.cat
Alumnes usuari@correu.umanresa.cat

Una vegada que s'hagin seguit aquests passos prémer "Establir connexió". Sempre que el nom
d'usuari i la contrasenya siguin vàlids, el dispositiu es connectarà automàticament a la xarxa
sempre que disposi de cobertura d'aquesta.

>

Comprovar que ja podem navegar per internet :

Qualsevol dubte enviar un correu a : informatica@umanresa.cat

