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La contrasenya us l'heu de crear vosaltres

Si voleu generar la contrasenya per primera vegada o 
saber el vostre identificador, heu d’anar a l’AJUDA
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ACCÉS ALS ORDINADORS DE LA SALA I AULA 
D’INFORMÀTICA
Accés als ordinadors amb identificació UB:

• Identificador local:  
part esquerra de l'adreça del correu UB + sufixe (.alumnes)
exemple:  l’identificador local de jpons7@ub.edu, serà:
jpons7.alumnes

• Contrasenya: la mateixa de l’espai d’estudiants MonUB



Zona Wi-fi

La Universitat, a través del servei d'accés sense fils (Wifi UB), 
ofereix connexió a internet i a la xarxa de la UB sense haver de 
disposar d'una connexió fixa a la xarxa, a la totalitat de membres de 
la comunitat universitària. 

L'accés mitjançant aquesta connexió permet un accés complet a 
tots els recursos d'informació de les biblioteques.



Zona Wi-fi

Per utilitzar aquest servei cal:

• identificar-se amb un Identificador local

Ex: si la vostra adreça de correu és jpons7@ub.edu
l’identificador local serà jpons7.alumnes
La contrasenya és la mateixa de MónUB

Atenció! Cal fer servir sempre l’adreça de correu UB!                  

http://www.ub.edu/iub/serveis/auten_local.htm


Xarxa sense fils Eduroam

La UB forma part de la iniciativa Eduroam i 
proporciona accés Internet fent servir la 
xarxa sense fils instituciional de la UB en 
el SSID eduroam.

Les credencials per accedir-hi s’han 
d’obtenir des de la pròpia institució.

http://www.eduroam.org/


ACCÉS ALS RECURSOS DES DE FORA DE LA UB

Us permet accedir a tots els recursos d'informació electrònics 
(bases de dades, revistes electròniques, etc.), contractats per 
la Biblioteca, des d'un ordinador situat fora de la xarxa de la 
UB mitjançant un servidor proxy o intermediari
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Heu de configurar el vostre 
navegador seguint aquestes 
instruccions.
I accedireu amb el mateix 
identificador i contrassenya del 
MónUB



Moltes gràcies!

© CRAI 2010
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