Idrettens Gjestenettverk - brukerveiledning
Idrettens Hus tilbyr et trådløst gjestenettverk til leietakere og brukere av møterom på Idrettens hus, Ullevaal stadion. Det
trådløse nettverket er lagt opp slik at det skal dekke alle områder med møterom. Det er ikke tillatt for brukere av Idrettens
nettverk å ha andre trådløse nettverk koblet på idrettens nettverk.
For å benytte seg av Idrettens Gjestenettverk må den ”enheten” som benyttes ha muligheten for trådløst nettverkstilkobling.
Løsningen støtter stort sett alt av produkter og den baserer seg at man må godta en brukererklæring før man får tilgang til
internett.
Korte fakta:




Nettverksnavn:
Autentisering:
Gratis i bruk

Idrettens Gjestenettverk
Godta brukererklæring via nettleser.

Trådløst gjestenettverk basert på mulighet for tilkobling til nettverk, men hvor en kun når internett, dvs. ikke mulighet for å
logge på idrettens eget nettverk/domener. Det er selvsagt mulig å nå idrettskontor (terminalserverløsningen) gjennom
gjestenettverket. Det er viktig å understreke at gjestenettverket ikke er ment å erstatte kablet nettverk for ansatte i daglig bruk.
Man må være tilkoplet med kabel for å arbeide lokalt, dvs. benytte lokale utskriftstjenester, nå filområder på servere fra egen
pc, samt bruk av Outlook lokalt på egen PC.
I bruk:







Klikk på dette ikonet på verktøylinjen på bærbar PC.
Velg Idrettens Gjestenettverk
Høyreklikk - Velg koble til
Det kommer opp en dialogboble –
om at man må autentisere seg i en nettleser
Enten – klikk på dialogboblen eller åpne et
InternetExplorer vindu (nettleser)
Når InternettExplorer åpner så kommer du til denne siden;



Les igjennom betingelsene for å få tilgang til Idrettens Gjestenettverk og så må disse aksepteres



Man er autentisert og tilknyttet så lenge enheten er aktiv på nettverket. Legg merke til at en del telefoner skrur av det trådløse
nettverkskortet i det man låser telefonen. Dersom telefonen ikke er aktiv på nettverket må man autentisere seg på nytt etter én
time.
Primærtiden for tjenesten er 07:00-22:00 mandag – fredag og 0900-1800 helg og helligdager. (Med primærtid menes det
tidsvinduet hvor tjenesten garanteres tilgjengelig).
Ev. spørsmål rettes til IT-support på 03615, e-post support@idrettsforbundet.no. Åpningstider for Support er 0800-1530 på
hverdager. (Ved virksomhetskritiske hendelser kan vår vakt telefon kontaktes på telefon 419 00 419).

