EL TEU LOGIN O NOM D’USUARI
Té el format ibee0nnnn on les lletres ee varien en funció de la teva especialitat i el número
coincideix amb el teu número d’expedient. Exemples:
TCAI
TAPSD
DS
RT+ID

ibai0nnnn
ibas0nnnn
ibds0nnnn
Ibrt0nnnn

AP
ID
LB

ibap0nnnn
ibid0nnnn
iblb0nnnn

SERVEIS DISPONIBLES PEL TEU USUARI
Pel fet de disposar d’un usuari (farem l’exemple amb l’usuari ibai01234), tindreu una sèrie de
serveis que classifiquem així:
Usuari de xarxa ibai01234
Ens permetrà:
• Iniciar sessió als ordinadors de l’Institut
• Accedir a l’Estació de Treball
• Accedir al Campus Virtual
D’altra banda, disposarem d’un compte de correu amb el format ibai01234@ibonanova.cat
basat en Google Suite (Google Apps: Gmail, Google Drive, Calendar, etc...) Aquest correu
s’explicarà al manual “COMPTE DE CORREU” que haureu trobat junt amb aquest que llegiu ara.
DADES INICIALS i CANVIAR LA CONTRASENYA
Tots els usuaris teniu com a contrasenya inicial el DNI amb la lletra majúscula (12345678A) o el
NIE amb ambdues lletres majúscules (X1234567Y)
Des de l’Institut recomanem canviar la contrasenya per una de més familiar i personalitzada
El canvi de contrasenya del vostre usuari de xarxa es farà des de l’Estació de Treball, que es un
portal que concentra tots els serveis web que podeu necessitar.
Per accedir-hi ho podeu fer navegant fins l’adreça www.institutbonanova.cat/et i apareixerà
aquesta finestra

o si no la recordeu, també hi ha un accés des de la plana web de l’Institut

Un cop posem el nostre usuari i contrasenya, accedirem a la Estació de Treball i serà des d’allà
on canviarem la contrasenya clicant sobre la silueta de la foto (veure gràfic adjunt)

En clicar a la “foto” anirem a una finestra com aquesta i seleccionarem la pestanya Contrasenya.
Allà canviarem la contrasenya per una de nova repetint-la dues vegades i guardant els canvis.

Cal que tinguem clar que aquest canvi de contrasenya afecta a tots els serveis vinculats a
l’usuari: inici dels ordinadors a classe, accés a l’Estació de Treball i accés al Campus Virtual

ACCÉS ALS ORDINADORS DEL CENTRE
En engegar qualsevol ordinador de l’Institut, us demanarà el vostre usuari i contrasenya però
poder iniciar sessió i fer servir l’equip. Apareixerà una finestra com aquesta:

En ficar el vostre usuari s’iniciarà l’equip i podreu treballar en ell. És MOLT IMPORTANT tancar
la sessió en acabar i no deixar-la oberta.

