Trådløst netværk til iPhone, iPad og iPod
touch
Det trådløse netværk er af sikkerhedsgrunde adskilt fra skolens øvrige netværk. Når du er
logget på det trådløse net har du derfor de samme muligheder, som når du er koblet på
internet hjemmefra.
Du har adgang til internet, herunder til skolens hjemmeside og skolens FirstClass
server, dog skal FirstClass Mobile APP hentes på App Store.
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Opsætning af trådløst netværk til iPhone, iPad og iPod touch
Der er lidt forskelle i opsætningen af trådløst netværk på enheder med version iSO 5.9 og
version iSO 6.0. For at finde ud af hvilke version der ligger på din enhed vælges Indstillinger,
vælg Generelt og klik på Softwareopdatering, her er vist hvilke version der ligger på enheden.

For enheder med version iSO 6.0 og der over gælder følgende opsætning
1. Tap på ikon
Indstillinger
2. Vælg WI-FI
a. Under Vælg et netværk vises HJGYM-GUEST og WIFI-GYM
3. Tap på WIFI-GYM

Login til elever
4. Indtast i felt Brugernavn: Dit UNI-Login brugernavn
5. Indtast i felt Adgangskode: Din adgangskode til dit UNI-Login

Login til Lærer
4. Indtast i felt Brugernavn: Dit brugernavn
5. Indtast i felt Adgangskode: Din adgangskode
6. Klik på knap Tilslut
7. Klik Enig på Certifikat
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Trådløst netværk til iPhone, iPad og iPod
touch
For enheder med version iSO 6.0 og der under gælder følgende opsætning
For at koble til det trådløse netværk med enheder med ældre version af iSO 6.0 og der under,
skal du gøre følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Tap på ikon
Indstillinger
Tap WI-FI
Vælg Andet
Indtast i felt Navn: WIFI-GYM
Vælg i dropdown liste Sikkerhed: WPA2 Enterprise

Login til elever
6. Indtast i felt Brugernavn: Dit UNI-Login brugernavn
7. Indtast i felt Adgangskode: Din adgangskode til dit UNI-Login

Login til Lærer
6. Indtast i felt Brugernavn: Dit brugernavn
7. Indtast i felt Adgangskode: Din adgangskode

8. Klik på knap OK

Du har nu adgang til skolens trådløse net og hermed også skolens internetforbindelse.
Din mobil, iPad eller iPod touch vil herefter automatisk finde og logge på det trådløse når du
har din mobil, iPad eller iPod touch med på skolen.
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