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CONNEXIÓ A Wi-Fi EDUROAM EN DISPOSITIUS MÒBILS D’APPLE (iOS)
Aquest manual està destinat a la connexió dels dispositius iOS a la xarxa eduroam.
Si ja havíeu connectat amb anterioritat el vostre dispositiu a la xarxa eduroam i no està
funcionant correctament, hauríeu d’esborrar el perfil de configuració, tal i com s’indica a
partir de la pàgina 5. Un cop esborrat el perfil, haureu de seguir la primera part d’aquesta
guia.

Creació del perfil de configuració a la xarxa eduroam
Per a poder-nos connectar a la xarxa eduroam en iOS, cal seguir els següents passos de
configuració:
PAS 1: Abans de començar a configurar el dispositiu
per connectar-se a l’eduroam cal que ens
descarreguem el següent arxiu:
http://www.ub.edu/iub/eduroam/recursos/eduroa
m-IOS-UB.mobileconfig
Automàticament ens sortirà la pantalla que veiem a
la imatge de la dreta. Toquem “Instal·lar”.

PAS 2: El dispositiu ens demanarà el codi que
utilitzem per a les instal·lacions.

PAS 3: Un cop hem posat el codi, ens saltarà la
pantalla següent, on hem de clicar a Instalar.
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PAS 4: Tornem a clicar Instalar.

PAS 5: A continuació ens demanarà que ens
identifiquem. Segons quin sigui el nostre rol dins de
la ub, tindrem un correu diferent, i per tant, un
accés diferent a l’eduroam.
Aquí hi ha els diferents casos a mode d’exemple:
• Alumne, amb correu
jhergar6@alumnes.ub.edu, tindria un usuari
eduroam jhergar6.alumnes@ub.edu
• PDI/PAS, amb correu
joan.pere.garcia@ub.edu, tindria un usuari
eduroam joan.pere.garcia@ub.edu
• Alumni, amb correu
ramon.amat@alumni.ub.edu, tindria un
usuari eduroam ramon.amat.a@ub.edu
Cliquem en Siguiente.
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PAS 6: Ens demanarà la contrasenya del compte de
correu. La introduïm i cliquem Siguiente.

PAS 7: Si hem possat bé les credencials, s’haurà
creat un nou perfil, el qual ens permetrà accedir al
wiffi Eduroam. Cliquem a OK per finalitzar.
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Eliminar un perfil de configuració
En cas que no funcioni correctament, potser que tingueu un perfil d’eduroam creat. Aquest s’ha
d’eliminar. A continuació donem les instruccions per a eliminar-lo.

PAS 1: El primer que s’ha de fer és anar a
Ajustes. Un cop a Ajustes, s’ha d’anar a
General.

PAS 2: Un cop a general, s’ha d’anar a Perfil i
veure si hi ha algun perfil creat. En cas que
n’hi hagi algun anterior, s’ha d’esborrar. Per
fer-ho cliquem sobre Perfil.

PAS 3: Un cop a Perfil, seleccionem el perfil
eduroam que ja hi hagi.

PAS 4: Després cliquem eliminar perfil.
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PAS 5: El dispositiu ens demanarà el codi.
L’introduïm.

PAS 6: Finalment li tornem a donar a
Eliminar. Un cop fet, reiniciem el dispositiu.
El perfil estarà eliminat i podem crear-ne un
de nou.
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