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Eduroam és una xarxa interuniversitària a nivell
europeu. Si voleu connectar-vos a la xarxa
eduroam amb l’usuari de l’EUSS, des de fora del
campus de l’EUSS, haureu de consultar la web
http://www.euss.es/eduroam
Si no voleu instal·lar software addicional, la
manera ràpida de configuració és la següent,
tenint en compte que sols us servirà per a
connectar-vos quan estigueu físicament a
l’EUSS i no a la xarxa eduroam de les demés
universitats.

Connexió a la xarxa eduroam dins l’EUSS amb XP

• Anem al panell de control
• Cliquem a connexions de xarxa
• Identifiquem la connexió sense fils
• Amb el botó dret anem a propietats

• Triem tipus de EAP com
EAP-PEAP
• Verifiquem que estan
desmarcades les opcions
d’Autenticar equip i
d’autenticar com convidat
• Cliquem a propietats per a
passar a la següent pantalla

• Cliquem la pestanya de
xarxes sense fils
• Comprovem que està activa
l’opció de configuració des de
windows
• Cliquem “agregar”

• Indiquem SSID eduroam
• Autenticació WPA
• Xifrat TKIP
• Anem a la pestanya
d’autenticació

• Verifiquem que està
desmarcat la verificació del
certificat de servidor
• Que el mètode d’autenticació
és EAP/MSCAHPv2
• Cliquem configurar

Continua a la
plana següent



• Cliquem acceptar per guar-
dar la nova configuració

Connexió a la xarxa eduroam dins l’EUSS amb XP

• Indiquem no utilitzar el nom
d’inici de sessió com a usuari

• Cliqueu a la pestanya de
connexió
• Trieu que faci la connexió
automàticament
• Cliquem a Acceptar

• Amb el botó dret del ratolí
sobre la connexió sense fils,
triem veure les xarxes sense
fils que hi ha a l’abast

• En connectar a la
xarxa eduroam, sigui
automàticament, sigui
amb l’exploració de
xarxes sense fils,
apareixerà un núvol
que ens indicarà de
clicar per a donar les
credencials
d’identificació

Ve de la
plana anterior



932 805 244 (demaneu pel SIC)
sic@euss.cat
www.euss.cat/eduroamC
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• Altres títols de la col·lecció:
www.euss.cat/guiesrapides

Si has fet bé tot

el procès estaràs
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• Un cop clicat el núvol, sortirà una
finestra on podem donar nom i
contrasenya (les dades habituals de
connexió a windows dins l’EUSS). No
cal posar res a la caixa de text on diu
domini.


