
Configuració del SecureW2 per connectar-se amb la 
xarxa Wi-Fi “Xarxipèlag 2.0”

Nota: s'ha provat satisfactòriament en Windows XP Service Pack 3

Habilitar la gestió de les xarxes sense fils per part de Windows

Cal assegurar-se que està marcada la casella “Usar Windows per establir la configuració de la xarxa sense 
fils” en el gestor de xarxes sense fils del Windows:

Instal·lació i configuració

Inicia la sessió amb un compte amb permisos d'administrador.

Obté l'arxiu securew2_xarxipelag.zip  (el trobaràs a la mateixa pàgina on hi ha aquest document) i extreu el 
seu contingut.

Edita  el  fitxer  securew2.inf  i  substitueix  en  aquest  fitxer  els  valors  xwXXXXXX i  wXXXXXX  que 
corresponen, respectivament, a l'SSID i al nom d'usuari del centre des d'on et connectes (simplement s'ha de 
substituir XXXXXX per les 6 darreres xifres del codi de centre. En total són 3 canvis). Desa el fitxer i 
tanca'l.
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Un cop fet això pots procedir a instal·lar el programari executant el fitxer securew2.exe. Els components que 
s'han d'instal·lar es mostren a la figura següent:

En acabar, reinicia l'equip.

Nota:  Si  no tens la possibilitat  de fer  la  selecció de components tal  com es mostra a la  figura anterior,  
comprova que el Windows disposi del Service Pack 3...
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Si no el té, instal·la'l (Inicia – Programes – Windows Update) i repeteix després el procés d'instal·lació del 
programari  securew2.exe.

La connexió a la xarxa Wi-Fi de la Conselleria queda configurada automàticament. En arrancar Windows 
intentarà detectar i connectar a la xarxa Wi-Fi Xarxipèlag-2.0. Fes clic al següent globus quan aparegui:

Demanarà la identitat, on has d'introduir “w” seguit de les 6 darreres xifres del codi del centre
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En cas que no, revisa que la interfície inalàmbrica estigui habilitada, tant físicament (hi ha ordinadors que 
disposen d'un interruptor específic per a habilitar/inhabilitar la Wi-Fi) com lògicament (a  Tauler de control – 
Connexions de xarxa on la icona de la connexió inalàmbrica sortiria de color gris si estàs inhabilitada).

Fes clic al següent globus quan aparegui:

Un quadre de diàleg demanarà que introdueixis la contrasenya: 

Nota: Si no surten aquests globus i en canvi veus a la barra de tasques la icona                fes-hi clic a sobre i, 
a la finestra de connexions que apareixerà, selecciona la connexió "xw..." i pitja Connecta
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Una vegada establerta amb èxit la connexió, revisa que estigui seleccionada l'opció de connexió automàtica.
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