Παράθυρο στη γνώση
Ευρυζωνικότητα
για όλους

Οδηγός για τον χρήστη
Ασύρματη δωρεάν σύνδεση
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα
www.broadbandcity.gr
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Τι είναι η
Ευρυζωνικότητα
Με το όρο ευρυζωνικότητα εννοούμε
το προηγμένο περιβάλλον απλής,
γρήγορης & σταθερής σύνδεσης στο
Διαδίκτυο, το οποίο επιφέρει μια σειρά
από θετικές αλλαγές στην καθημερινή
ζωή, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε
ατομικό επίπεδο.
H Ευρυζωνικότητα
με τρεις απλές λέξεις
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο:
•
•
•

Εύκολα Διαρκής σύνδεση στο
Διαδίκτυο χωρίς πολύπλοκες
ρυθμίσεις
Γρήγορα Υπερ-υψηλές
ταχύτητες για νέες εφαρμογές
Σταθερά Αξιόπιστες ψηφιακές
συνδέσεις

Τι σημαίνει στην πράξη
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φθηνή και αποτελεσματική
επικοινωνία
Γρήγορο Διαδίκτυο
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Τηλε-ιατρική
Τηλε-διάσκεψη
Τηλε-εκπαίδευση
Ηλεκτρονικό επιχειρείν
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Τηλε-εργασία
Διαδραστική ψυχαγωγία
Άμεση, ευέλικτη ενημέρωση
Πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο.

Η Ευρυζωνικότητα στη χώρα μας
•

Δημιουργεί νέες υποδομές που
επιτρέπουν την υλοποίηση
σύγχρονων εφαρμογών για την
παιδεία, την υγεία, τη δημόσια
διοίκηση και την εξυπηρέτηση του
πολίτη
• Φέρνει νέα εποχή στην
ηλεκτρονική επικοινωνία και την
πλοήγηση στο Διαδίκτυο
• Ανοίγει ορίζοντες σε ένα νέο
τρόπο επικοινωνίας, ενημέρωσης
& ψυχαγωγίας.
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Συνδεθείτε ασύρματα
και δωρεάν στο ΕΙΕ
Ελάτε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
(ΕΙΕ), στο κέντρο της Αθήνας (Βασ.
Κωνσταντίνου 48, στάση μετρό
"Ευαγγελισμός") για να συνδεθείτε
ασύρματα στο Διαδίκτυο από το
φορητό σας υπολογιστή, το PDA ή το
κινητό σας τηλέφωνο (εφόσον είναι
συμβατά με τεχνολογία ασύρματης
δικτύωσης Wi-Fi).

•

•

Σε περίπτωση που ο φορητός σας
υπολογιστής δεν έχει κάρτα ασύρματης
δικτύωσης (αλλά έχει θύρα επέκτασης
pcmcia), θα σας δώσουμε εμείς (αρκεί
να μας την επιστρέψετε όταν φύγετε)!
•
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
•
•

•

Ανοίξτε τον υπολογιστή σας.
Μέσα από τις ρυθμίσεις για
ασύρματα δίκτυα του
φορητού/PDA/κινητού επιλέξτε το
δίκτυο με όνομα "ΕΙΕ". Στην
περίπτωση που έχετε ρυθμίσει τη
συσκευή σας να μπαίνει αυτόματα
στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο,
βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι του
ΕΙΕ και όχι κάποιο άλλο.
Ανοίξτε τον browser στον
υπολογιστή σας: θα σας δείξει
τη σελίδα εισόδου του Bcity
Hotspot, με επιπλέον οδηγίες
για το πώς θα ενεργοποιήσετε
την είσοδό σας.

Το user name/όνομα χρήστη είναι:
guest, και το password/κωδικός
πρόσβασης: guest.
Αν όταν ανοίξετε τον browser σας
δεν εμφανιστεί η κεντρική σελίδα
του Bcity Hotspot, πιθανόν έχετε
ενεργοποιήσει κάποια
ρύθμιση/firewall/φίλτρο που σας
εμποδίζει την πρόσβαση.
Απενεργοποιήστε τα προσωρινά
ή (αν έχετε αμφιβολίες για την
ασφάλεια του συστήματός σας)
καλέστε το help desk του ΕΚΤ/ΕΙΕ
στα τηλέφωνα: 210 7273690,
7273955.
Όταν θέλετε να αποσυνδεθείτε
πατήστε Logout.

- Η χρήση του Ασύρματου Ευρυζωνικού
Δικτύου στο ΕΙΕ είναι δωρεάν.
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Το έργο "Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Αττικής από το Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών" υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο (Μέτρο 4.2
του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", Γ' ΚΠΣ 2000-2006).

