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Uppkoppling av Mac OS X till Eduroam
Öppna menyn för trådlösa nätverk från menyraden och välj nätet eduroam.

Logga in med ditt eduroam-konto. Använd din vanliga signatur och lägg till @ju.se efter
signaturen så att inloggningen skickas till våra servrar.
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Du får sedan en fråga om att verifiera certifikatet. Välj Continue för att godkänna certifikatet.

Skriv in inloggningsuppgifterna för ditt lokala konto på macen för att spara ditt godkännande
av certifikatet i din nyckelring på datorn.

Nu skall du efter en stund vara inloggad på nätet och kunna nå internet. Datorn skall nu i
fortsättningen ansluta automatiskt.

Obs! Du har nu en anslutning till internet med en publik IP-adress. Vid missbruk eller
anmälan om missbruk kommer kontot att stängas av från anslutningen.
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Felsökning:
Har allt fungerat skall det se ut som nedan i System Preferences – Network - Wi-Fi.
•
•
•

Inloggningen via PEAP har lyckats.
Datorn har tilldelats en publik IP-adress.
Statussymbolen vid Wi-Fi är grön.
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Lyckas inloggningen via PEAP men du inte får något IP-nummer tilldelat kan du verifiera att
Using DHCP är valt under Advanced och fliken TCP/IP.

Lyckas inte inloggningen får du inget IP tilldelat utan datorn använder då istället ett
självtilldelat IP och du får en gul statussymbol. Då kan det hjälpa att byta lösenord. Byte av
lösenord görs via Självservice datorkonto på: www.ju.se/mittkonto

Certifikatet man godkänt kan man titta på i programmet Nyckelhanteraren/Keychain Access.
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Det skall se ut enligt nedan.
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Har man bytt lösenord och får problem med att man får upp inloggningsrutor kan man
verifiera/rätta det lösenord som finns lagrat i programmet Nyckelhanteraren/Keychain
Access. Högerklicka på eduroam och välj Get Info.

Bocka för Show password och autentisera med ditt mac-konto. Klicka sedan på Allow.

Nu kan du verifiera ditt lösenord och vid behov rätta detta. Klicka på Save Changes om du vill
spara dina ändringar.
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