Android 2
Szolgáltatás aktiválása
Az eduroam szolgáltatás igénybevételéhez a SZIE felhasználóknak előbb a https://joker.szie.hu
oldalon aktiválniuk kell a szolgáltatást. Ezt a bejelentkezést követően a központi azonosítóhoz
tartozó jelszó módosításával tehetik meg.
A Kölcsönzőteremben található valamely számítógépen, vagy egyéb internettel rendelkező
eszközön csatlakozzon a https://joker.szie.hu oldalra és jelentkezzen be!
Azonosító: NEPTUN KÓD
Jelszó: alapértelmezett esetben: Ne szóból és a SZÜLETÉSI DÁTUM 8 SZÁMJEGYÉBŐL
áll az alábbi formában: NeÉÉÉÉHHNN, pl. Ne19960704.
Változtassa meg az alapértelmezett jelszavát „Jelszó változtatás” hivatkozás segítségével. Ettől
fogva a webmail és a Wi-Fi szolgáltatás eléréséhez az új jelszavát kell megadnia. A
http://elearning.szie.hu, valamint a SZIE címtárra épülő többi szolgáltatáshoz is a
megváltoztatott jelszavát kell használnia (pl.: https://szie.hu, http://webmail.szie.hu,
https://posterestante.szie.hu, https://palyazat.szie.hu, http://elearning.szie.hu, könyvtári Eszolgáltatások, kari weboldalak). Ha a későbbiekben újra jelszót akar módosítani, erre az
oldalra kell visszatérnie.
Ezt követően a továbbiakban mindig az eduroam hálózatot kell választani az interneteléréshez.
Beállítás
Az okostelefon, illetve táblagép (tablet) beállításai közül válassza a Vezeték nélküli és hálózati
beállítások menüpontot. Ezt követően pedig a Wi-Fi beállításokat.

Ha nincs bekapcsolva a Wi-Fi, akkor kapcsolja be. Majd a Wi-Fi hálózatok listájából válassza
ki az eduroamot.

Az EAP eljárás vagy EAP módszer (rendszerfüggő az elnevezése) listából válassza a PEAP
módszert. A 2. fázis hitelesítést pedig állítsa át MSCHAPv2-re.
Az Azonosító vagy Identitás (rendszerfüggő az elnevezése) mezőben adja meg
Felhasználónevét a következő szintaktika szerint: szieazonosító@szie.hu. Munkavállalók
esetében ez a 3 betűből és 4 számból álló SZIE ID (Tes0000@szie.hu, míg hallgatóknál ez a
Neptun azonosító (neptunkod@szie.hu) és a hozzá tartozó Jelszó. Hallgatók esetében a jelszó
alapértelmezett esetben a Ne szóból és a születési dátum 8 számjegyéből áll az alábbi formában:
NeÉÉÉÉHHNN, (pl. Ne19960704), illetve korábbi jelszóváltoztatás esetén az e-learning
eléréséhez használt jelszó. Ezt kövezően a rendszer jelzi, hogy sikeresen csatlakozott az
eduroam hálózathoz.

Android 4
Az okostelefon, illetve táblagép (tablet) beállításai közül a Wi-Fi menüpontban válassza ki az
eduroam hálózatot.

Az EAP eljárás vagy EAP módszer (rendszerfüggő az elnevezése) listából válassza a PEAP
módszert. A 2. fázis hitelesítést pedig állítsa át MSCHAPv2-re.
Az Azonosító vagy Identitás (rendszerfüggő az elnevezése) mezőben adja meg
Felhasználónevét a következő szintaktika szerint: szieazonosító@szie.hu. Munkavállalók
esetében ez a 3 betűből és 4 számból álló SZIE ID (Tes0000@szie.hu), míg hallgatóknál ez a
Neptun azonosító (neptunkod@szie.hu) és a hozzá tartozó Jelszót. Hallgatók esetében a jelszó
alapértelmezett esetben a Ne szóból és a születési dátum 8 számjegyéből áll az alábbi formában:
NeÉÉÉÉHHNN, (pl. Ne19960704), illetve korábbi jelszóváltoztatás esetén az e-learning
eléréséhez használt jelszó. Ezek után nyomja meg a Kapcsolódás gombot.

