Ansluta till Södertörns högskola trådlösa nätverk
Södertörn har två nätverk du kan ansluta till: Eduroam och SH Guest. Du ska i första hand
välja Eduroam eftersom SH Guest framför allt är till för tillfälliga besökare. För att logga in
använder du ditt användarnamn (som slutar på suni.se) och det lösenord du skapat för ditt
SH konto.

EDUROAM
Du kan ansluta till Eduroam genom att välja Eduroam bland de befintliga nätverken i telefon
eller dator. Skriv SH-kontouppgifter när du blir tillfrågad, dvs användarnamn@suni.se och
det lösenord du har valt.
För framför allt Android telefoner kan det tillkomma en del inställningar. Det kan se lite
annorlunda ut men grunden ser ut ungefär såhär:
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Glömma nätverk
Om du har bytt lösenordet till ditt SH-konto behöver du ta fram den så kallade ”glöm det här
nätverket” funktionen. Det gör du genom att högerklicka på Eduroam. Eller gå in på
inställningar – Anslutning – Eduroam - klicka på nätverk och tryck glöm.
När du har gjort det blir du förfrågad att skriva in kontouppgifter på nytt nästa gång du väljer
att ansluta till Eduroam. Då är det bara att skriva det nya lösenordet

Glömma nätverk - MAC
Välj Apple-menyn

> Systeminställningar och klicka på Nätverk.

Välj Wi-Fi i listan till vänster.
Klicka på knappen Avancerat.
Wi-Fi-panelen visar en lista med Primära nätverk.
Klicka på borttagningsknappen (–) under listan.
Klicka på OK.
Klicka på Verkställ.

Glömma nätverk - Ipads, iPhones
1. Gå till Inställningar> Wi-Fi.
2. Tryck på

bredvid Wi-Fi-nätverket som du vill att enheten ska glömma.

Tryck på Glöm det här nätverket och tryck sedan på Glöm för att bekräfta.

För dig med en Mac dator som redan har haft/har Suni konto via annat
lärosäte
När någon har varit uppkopplad på Eduroam på ett annat lärosäte med Mac dator så sparas
andra inställningar som en "profil" som ändå ligger kvar trots att man glömmer nätverket.
Man behöver då ta bort profilen och lägga till nytt lösenord för att komma ut på Eduroam via
SH.
Du behöver då gå in i din dators nätverksinställningar enligt:
I OS X 10.8 el högre, ta bort profilen genom Systeminställningar (System
Preferences). Detta kräver admin-rättigheter på datorn.
1. Välj Systeminställningar (System Preferences) från Apple menyn.
2. Välj Profiler.
3. Alla sparade profiler kommer laddas.
4. Klicka på Eduroam Trådlöst nätverk för att välja det. Klicka sedan på minustecknet längst
ned för att ta bort det.
Stäng öppna fönster på datorn. Du kan nu ansluta till och välja nätverk på nytt för att ansluta
till Eduroam.
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