WIFI I RETTEN

For iPhone

For visse typer Android-telefoner (fx Samsung)

Hos Retten i Aalborg er der 3 wifinetværk til rådighed.

Indstillinger

Vælg Apps

domguest: Alle brugere kan i retten
oprette et 8 timers login til et ikke
sikret wifi-netværk. Vejledning til opkobling findes i rettens venteområder
og kan udleveres ved vagtkontoret på
2. sal.

Wifi

Vælg indstillinger

Vælg netværk
domprof

Vælg forbindelse

Brugernavn:
”din emailadresse”

Vælg wifi (tryk på selve
ordet wifi)

Vælg domprof

Gigahertz

Indtast den
adgangskode,
du fik tilsendt
på mail

domdata: Dette netværk er lukket og
er kun for rettens medarbejdere.

Godkend

Fase 2: Godkendelse

domprof: Retten i Aalborg tildeler
og opretter adgang for rettens faste
brugere, f.eks. anklagere og advokater. En oprettelse til det sikrede netværk varer ca. et år. En bruger kan
benytte samme adgang på op til 3 enheder. Kræver ens udstyr understøtter 5

Sådan får du adgang til
domprof:
De faste brugere af retten, der ønsker
adgang til domprof, bedes henvende
sig på vagtkontoret på 2. sal eller sende en mail til: aalborg@domstol.dk og
i emnefeltet skrive: Ønsker adgang til
WIFI domprof.
Når du er oprettet, får du automatisk
en mail med adgangskode. Denne
adgangskode skal du medbringe, når
du kommer til retten og tilkobler dig
domprof.

Wifi og tilslutning i
retssalene

CA-certifikat: Vælg valider
ikke (eller bekræft ikke)
Du skal nu scrolle lidt ned
i billedet
Identitet: Tast her brugernavnet ”din emailadresse”
Anonym identitet: Spring
dette felt over
Under adgangskode, indtast den adgangskode, du
fik tilsendt på mail
Tilslut

Retten i Aalborg
Badehusvej 17
9000 Aalborg
Telefon: 99 68 84 00
E-mail: aalborg@domstol.dk
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Tilslutning af udstyr: Hos forsvareren og

