EDUROAM-VERKKO
Eduroam on korkeakoulujen kansainvälinen langaton WLAN-verkkovierailupalvelu, jolla pääset
maksutta ja turvallisesti internetiin ympäri maailman. Palvelu on tarjolla lähes kaikissa yliopistoissa
sekä ammattikorkeakouluissa. Löydät lisätietoja eduroamin kotisivulta http://www.eduroam.fi/.
Helpottaaksesi ja nopeuttaaksesi liittymistä koululla eduroam-verkkoon, voit ottaa asetukset
valmiiksi käyttöön jo kotonasi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mene tietokoneesi www-selaimella osoitteeseen: https://cat.eduroam.org/
valitse sivuston kieli ja lataa eduroam-asennuspakettisi
valitse Kotiorganisaatio Lapin korkeakoulukonserni
valitse oman tietokoneesi käyttöjärjestelmän asennusohjelma
lataus käynnistyy ja kun paketti on latautunut niin suorita se klikkaamalla
valitse Seuraava -> OK
asennusohjelma kysyy käyttäjätunnuksesi, joka on muotoa: omatunnus@luc.fi esim.
A1234567@luc.fi
kirjoita salasana kahteen kertaa (anna oman käyttäjätunnuksesi salasana)
klikkaa Asenna ja odota hetkinen
eduroam-asetukset on nyt asennettu valmiiksi

Yhdistä päätelaitteesi oppilaitoksessa eduroam-verkkoon ja kirjoita vielä tunnuksesi ja salasanasi
niitä kysyttäessä. HUOM! Muista kirjoittaa tunnus muodossa omatunnus@luc.fi.
EDUROAM-NETWORK
Eduroam is the international wireless WLAN roaming service of universities that provides free and
secure access to the Internet around the world. The service is available at almost all universities and
polytechnics. More information about eduroam can be found at http://www.eduroam.org/.
To make it easier and faster to connect to eduroam at institute, you can download and install
eduroam package and settings in advance before coming to the institution.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

go to the website: https://cat.eduroam.org/
select suitable language and download eduroam installer package
select institution: Lapland Univercsity Consortium
select suitable installer for your device
run the installer after downloading the package
select Next -> OK
write your user account in the form: your_account@luc.fi e.g. A1234567@luc.fi
write your password twice
select Install and wait for a while
eduroam settings are now ready to use

Connect your mobile device to eduroam network at institution by giving your user account and
password. Nb! Remember write your user account in the form your_account @luc.fi.

