INTERNET – AKO NA TO
·

• Pripojenie do siete
− UTP kábel s konektormi RJ‐45 (pri pripojení viacerých zariadení na jednej izbe je
potrebné zabezpečiť si switch v rámci tejto izby)
− WiFi prijímač
− na počítači je potrebné nastaviť automatické získavanie IP adresy pomocou DHCP

−
−
−

• Registrácia zariadenia
− je potrebné zaregistrovať si zariadenie (počítač) na adrese http://nms.iklub.sk
− kontá užívateľov zaregistrovaných v minulosti ostávajú v platnosti, noví užívatelia
si vytvoria vlastné konto
− v prípade komplikácií s registráciou sa obráťte na správcu daného bloku

• Získanie vlastnej verejnej IP adresy
− je potrebné vyplniť zmluvu (3x rovnako)
− platbu je možné uskutočniť pomocou poštovej poukážky alebo bankovým
prevodom (platba bankovým prevodom bude spracovaná do 2 týždňov od jej
uskutočnenia)
− správcovi priniesť:
· 3x vyplnenú a podpísanú zmluvu
· pre urýchlenie zapojenia zariadenia:
◦ pri platbe poštovou poukážkou – jeden ústrižok.
◦ pri platbe bankovým prevodom – potvrdenie transakcie vystavené bankou
(inak bude platba uznaná až po potvrdení Žilinskou univerzitou)
− Vypĺňané položky:
· suma:
◦
◦
◦
◦

·
·
·
·

1500,‐ Sk
900,‐ Sk
500,‐ Sk
300,‐ Sk

49,79 €
29,87 €
16,60 €
9,96 €

číslo účtu: 7000080743
kód banky: 8180
variabilný symbol: 452
konštantný symbol: 0558

LAN 2 semestre
LAN 1 semester, WiFi 2 semestre
WiFi 1 semester
LAN 1 mesiac (31 dní)

−
−

špecifický symbol: (číslo vygenerované pre dané zariadenie pri jeho registrácii
na http://nms.iklub.sk)
predvyplnené šeky je možné vyžiadať u správcov blokov
ďalšie zmluvy je možné stiahnuť z http://iklub.sk alebo vyžiadať u správcov blokov
ak na internetovej izbe nebude zaplatená aspoň jedna IP adresa, jej obyvatelia
budú z dôvodu nezáujmu o internetové pripojenie presťahovaní na neinternetovú
izbu s tým, že strácajú možnosť uchádzať sa o internet v ďalšom školskom roku
je zakázané akékoľvek rozširovanie siete, a to aj v rámci jednej izby, inými
zariadeniami ako je hub a switch
zariadenie bude po 14 dňoch automaticky odpojené, pokiaľ nebude odovzdaná
zmluva a zaplatený poplatok

• Správcovia jednotlivých blokov
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

VD Blok B
Hrocho
B‐903
VD Blok D
Braňo
B‐408
VD Blok E
Lunil
E‐504
VD Blok F
Slavo
F‐623
VD Blok G
Marek
G‐209
VD Blok H
Kendy
H‐519
VD WiFi
Wladoo
H‐405
Hliny bloky IV, V
Marián
IV‐304B
Hliny bloky II, III, VIII
Pribináčik
II‐405A
Hliny bloky VI, VII, IX
Struhár
IX‐509A
Internet Klub zodpovedá za sieť len po internetovú zásuvku na danej izbe.
Správcovia nie sú povinní riešiť problémy s koncovými zariadeniami.

• Prevádzkový poriadok siete a iné informácie
− Každý používateľ siete je povinný dodržiavať Prevádzkový poriadok siete IK
zverejnený na oficiálnych stránkach Internet Klubu ‐ http://iklub.sk
− Informácie o zmenách na sieti, výpadkoch a podobne budú zverejňované na
http://iklub.sk

Chcete mať prístup k najnovším technológiám? Chcete sa naučiť niečo
nové? Chcete spoznať skvelý tím ľudí, ktorý spravuje najväčšiu sieť
v Žiline? Chcete byť jedným z nás? Ak Vás tieto riadky zaujali, tak pošlite
mail na ik@iklub.sk.

Ubytovacie zariadenie Veľký Diel
Vysokoškolákov 20 – E/115
010 08 Žilina
http://iklub.sk, ik@iklub.sk
+421-41-5131780

