Configureren draadloos internet

voor leerlingen

Deze handleiding is voor het configureren van draadloos internet op een smartphone of tablet.
Het instellen kan per toestel iets afwijken.
Er zijn twee netwerknamen beschikbaar:
SWC & SWC-Gast.
We raden aan om te verbinden met SWC.
Bij SWC hoef je niet dagelijks opnieuw aan te melden, bij SWC-Gast is dit wel het geval.

Bij SWC-Gast meld je dagelijks opnieuw aan door op je device een webpagina te openen met
je browser

Is je netwerkwachtwoord van school gewijzigd? Doorloop dan opnieuw de stappen onder #1
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#1 Verbinden met draadloos netwerk SWC (aanbevolen)
A. Ga naar de instellingen van je smartphone of tablet.
B. Schakel Wifi in indien deze uitstaat, en druk op Wifi.
C. Druk op SWC.
D. Alleen voor Android apparaten: Open de EAP-methode opties en selecteer de optie PEAP.
E. Voor Android schuif je naar beneden tot dat je Identiteit en Wachtwoord ziet (Niet Anonieme
Identiteit). Hier vul je je leerling nummer en wachtwoord van je Stellingwerf College account in.
Met een iPhone of iPad kan je dit direct invullen, maar moet je de certificaat accepteren.
Als de gegevens correct zijn ingevuld zal er een Wifi icoontje verschijnen op de status balk en heb
je verbinding met het draadloze netwerk. Zo niet, controleer de inloggegevens of raadpleeg ICT.
Android (kan afwijken per merk telefoon)

IOS *iPhone*

#2 Verbinden met draadloos netwerk SWC-Gast
A. Ga naar de instellingen van je smartphone of tablet.
B. Schakel Wifi in indien deze uitstaat, en druk op Wifi.
C. Druk op SWC-Gast.
Binnen enkele seconden verschijnt er een Wifi icoontje op de status balk. (zie boven voor voorbeeld)
Daarna hoort er een inlogscherm te verschijnen. Als je de gegevens correct hebt ingevuld ben je
verbonden met het draadloze gast netwerk. Zo niet, controleer de inloggegevens of raadpleeg ICT.
Als het inlogscherm niet te voren komt kan het helpen om een web browser te starten en
bijvoorbeeld naar http://www.nu.nl/ te gaan.

