Pentru instalarea profilului de conectare “eduroam” al UB pe echipamente cu sisteme de operare MacOS, se vor
parcurge următorii pași:
*Puteți trece direct la pasul 3 (pag.2) accesând : https://cat.eduroam.org/?idp=7510&profile=8959 .

1. Se va accesa din browser cat.eduroam.org și se va da click pe ”Click here to download your eduroam© installer”

2. Se va afișa fereastra ”pop-up” pentru selectarea instituției a cărui profil dorim să-l instalăm.
UB se poate regăsi în lista afișată dacă introducem în câmpul de căutare cuvintele cheie ”Universitatea din Bucuresti”
sau ”University of Bucharest”, sau selectând din listă acest buton , după ce am selectat țara – Romania.

3. Platforma va oferi pentru descărcare profilul preconfigurat pentru “Apple device” al UB.
Se va da “click” pe butonul ce afișează numele profilului și acesta se va descărca local.

Se va accepta descărcarea locală a profilului de instalare (“Allow”).

Trebuie să mergeți în locația unde fișierul a fost descărcat și apoi să îl rulați pentru instalare (dublu click pe fișier):

Se va afișa fereastra de atenționare pentru a examina profilul descărcat în “System Preferences”.

Se va accesa “Profiles” din “System Preferences” .

Din fereastra “Profiles” se va instala profilul “eduroam©” cu accept (“Continue”) la următoarea fereastră.

La următorul pas trebuie să completați credențialele contului dvs. MS365 al UB în vederea configurării profilului
“eduroam”. Acceptați această modificare deblocând metoda de protecție setată pe echipament.

Ultima fereastră afișată confirmă instalarea cu succes a profilului.

Dacă există emisie radio SSID “eduroam” în zona în care vă aflați, veți regăsi în interfața de management pentru
Wi-Fi acest profil și vă puteți conecta (profilul este setat pentru conectarea automată la acest SSID).
*profilul Wi-Fi "eduroam" se afișează doar dacă există emisie radio al acestei rețele în zona în care vă aflați.

Pentru a identifica spații unde există zone cu emisie SSID “eduroam”, accesați:

(Global)

(România)

*După conectare renunțați la alte conexiuni pe cablu sau date mobile (dacă este cazul).
*Reinstalarea kit-ului va reface profilul ”eduroam”.

