Pentru echipamentele cu sistem de operare Android, este necesară instalarea în prealabil a aplicației “eduroam CAT"
sau “geteduroam” din Google Play, în funcție de recomandările de mai jos:
-

Pentru sistemele Android ce au versiunea mai mică de 7, setările se pot efectua doar manual și există
posibilitatea ca dispozitivul să nu se poată conecta. Vezi “Configurare manuală ” la sfârșitul tutorialului.
Pentru sisteme cu versiune Android între 7.1 - 11, se recomandă instalarea “eduroam CAT"
Pentru sisteme cu versiune Android egală sau mai mare ca 11, se recomandă instalarea “geteduroam".
Pentru a verifica compatibilitatea acestor două aplicații cu sistemul dumneavoastră, consultați:
eduroam Apps

* După instalare, aplicația “eduroam CAT" oferă posibilitatea căutării din interfața ei a instituției cu care se dorește
instalarea profilului “eduroam” (”University of Bucharest ”pentru UB). Se poate folosi și această metodă.

Aplicația “geteduroam" instalează profilul “eduroam” al UB pe echipament prin căutarea și selectarea
instituției “University of Bucharest” și apoi completând contul dvs. MS365 cu parola aferentă și
apăsarea la final a butonului “CONNECT TO NETWORK”, conform pașilor de mai jos (1-6).

Aplicația setează conectarea de tip automat la SSID “eduroam” și dacă exista în zona dvs. emisie radio pentru
această rețea, echipamentul se va conecta la aceasta.
*După conectare renunțați la conexiunea de date mobile (dacă este cazul).

Pentru aplicația “eduroam CAT" este necesar să descărcați profilul de configurare accesând din
browser platforma: cat.eduroam.org și urmând pașii afișați în imaginile de mai jos (1-9). Fișierul
descărcat trebuie deschis folosind aplicația, apoi să introduceți credențialele contului dvs. MS365.
Apăsați butonul “Install” la pașii 6 și 8.

*Puteți trece direct la pasul 3 (imag. ) accesând :

După afișarea mesajului „Profile installed” în aplicație, aceasta va fi închisă și se va încerca accesarea SSID “eduroam”
pe Wi-Fi. Aplicația setează conectarea de tip automat la SSID “eduroam” și dacă exista în zona dvs. emisie radio
pentru această rețea, echipamentul se va conecta la aceasta.
*După conectare, renunțați la conexiunea pe date mobile (dacă este cazul).

Alte mențiuni:
1. Aplicația ”geteduroam” se regăsește pentru instalare (în funcție de dispozitivul dvs.), la următoarele adrese:

•

•

2. Puteți instala aplicația ”eduroam Companion” pentru a explora locațiile eduroam din apropiere sau pentru a
planifica accesul la această rețea în viitoarele călătorii.

•

Configurare manuală.
Deși platforma cat.eduroam.org oferă posibilitatea de a descărca profilului și pentru pentru echipamentele cu
sisteme de operare Adroid cu versiuni mai mici de 7 (minim 4.3) acestea nu pot fi instalate datorită unui bug
cunoscut al sistemelor (nu se permite instalarea unor profile de Wi-Fi folosind aplicațiile instalate și nu există
opțiunile avansate pentru Wi-Fi). De asemenea, nu recomandăm folosirea acestor echipamente deoarece prezintă o
securitate scăzută și este posibil să nu funcționeze conectarea din motive ce nu țin de suportul Direcției IT&C a UB.
Configurarea manuală se poate face completând și selectând câmpurile necesare ce sunt afișate în pașii din imaginile
de mai jos (1-4) din interfața de administrare a conexiunilor Wi-Fi de pe echipament:

Este necesar să completați la “Anonymous identity”:
anonymous@unibuc.ro

*Conectarea manuală de acest tip a fost testată de către echipa DIT&C a UB și
a fost funcțională pentru un sistem cu Android 6.0.1 (Samsung Galaxy J5
Model SM-J500F)

