ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ
EDUCATIONAL ROAMING
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Για εκπαιδευτικά & ερευνητικά ιδρύματα,
Νοσοκομεία και Πολιτιστικά κέντρα

Φοιτητές

Ερευνητές

Καθηγητές

Μέλοι ΔΕΠ

Υπ. Δικτύων

To eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής
(roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο,
το οποίο αναπτύχθηκε για τη διεθνή ακαδημαϊκή
και ερευνητική κοινότητα.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται εύκολα,
γρήγορα και με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας
απλά
τους
κωδικούς
του
ιδρυματικού
λογαριασμού.

Διασυνδέει ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα
από όλο τον κόσμο, επιτρέποντας τους να
ανταλλάσσουν υπηρεσίες και να προσφέρουν
στα μέλη τους δωρεάν, ασφαλή και άμεση
πρόσβαση στο διαδίκτυο, από δεκάδες χιλιάδες
σημεία.

Φοιτητές, ερευνητές και προσωπικό από
συμμετέχοντα ιδρύματα, αποκτούν δωρεάν
πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ψηφιακές
υπηρεσίες, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με
μία απλή σύνδεση από το κινητό, το tablet ή το
laptop.

Συμμετέχοντες
Φορείς στην
Ελλάδα:

Συμμετέχουσες
χώρες:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασύρματη δικτύωση για εύκολη, γρήγορη και
ασφαλή πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες
w w w . e d u r o a m . g r

Πάροχοι ταυτότητας
Για εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα
Παροχή δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο,
για όλα τα μέλη, από δεκάδες χιλιάδες
σημεία σε όλο το κόσμο με τον ιδρυματικό
λογαριασμό
Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα για χρήστες
και παρόχους υπηρεσιών
Εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ευρύτερο
φάσμα υπηρεσιών, για όλα τα μέλη

Πάροχοι υπηρεσίας
Για μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, νοσοκομεία
Παροχή δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο
για τους επισκέπτες και τα μέλη
Ταυτοποιημένη πρόσβαση χρηστών στο
δίκτυο
Παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες του
οργανισμού για τους επισκέπτες
Παροχή πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες
στο κοινό χωρίς κωδικούς
Για πληροφορίες σχετικά με την ένταξη φορέα στην υπηρεσία
επικοινωνήσετε με το ΕΔΥΤΕ μέσω mail στο: support@grnet.gr

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά

Χρήστες
Για φοιτητές, ερευνητές, προσωπικό ιδρυμάτων

Δωρεάν σύνδεση στο, διαδίκτυο
σημεία σε όλη την Ελλάδα

σε 151

Δωρεάν πρόσβαση σε πολλαπλές ψηφιακές
υπηρεσίες, σε 101 χώρες στο κόσμο
Εύκολη πρόσβαση, χρησιμοποιώντας μόνο
τον ιδρυματικό λογαριασμό
Ασφάλεια στη διακίνηση των προσωπικών
δεδομένων
Αυτόματη σύνδεση στο δίκτυο του eduroam
μετά την εγκατάσταση ρυθμίσεων
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση ρυθμίσεων
στις συσκευές
Πακέτα εγκατάστασης για λογισμικά:
Windows
Linux
Android
iOS

Για να συνδεθείτε στο δίκτυο με ασφάλεια:
Εγκαταστήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις
- cat.eduroam.org Βρείτε το κοντινότερο σημείο eduroam
- www.eduroam.gr/geolocate Συνδεθείτε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό

με την υπηρεσία eduroam εδώ:

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών
Τεχνολογίας και Έρευνας

https://grnet.gr/services/eduroam/
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