pàg. 1

WiFi Pública
a
ZONES PÚBLIQ
QUES:
Les zones
z
públiiques on l'A
Ajuntament d'Alzira pre
esta el serve
ei de WiFi, perquè els seus
ciuta
adans puguen fer ús de
d l'Adminiistració electrònica, só
ón les asse
enyalades en el
mapa
a:

1.-Pllaça Major
2.-Pllaça de les Lletres Va
alencianes..
3.-Officina CLAU c\ Rambla 23.
4.- Parc
P
les Bas
sses
5.- C.F.P.A
C
Enrric Valor
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pàg. 2

ACC
CÉS ALS US
SUARIS:

Per a accedir a la xarxxa WiFi “W
WiFi_Ayto_
_Publica” ha
h de disp
posar d’usu
uari i
contrrasenya:

La prrimera vega
ada és nece
essari regisstrar-se. Ha de polsar el
e botó “Nou
u compte”. Per a
això ha d’omplir el formu
ulari següe
ent i seguir les indica
acions que
e es mostrren a
contiinuació.

pàg. 3

1. All registrar-sse, li sol·liccitarà: nom
m i cognom
ms, i telèfon
n mòbil
2. Se li enviarà la confirrmació perr SMS amb
b les clauss d'accés a la xarxa WiFi
usua
ari (telèfon mòbil) i co
ontrasenya
a.
3. Estes crede
encials less podrà utilitzar en qualsevol
q
d les cuatre zones WiFi
de
enyalades.
asse
4. Le
es credenccials (telèfo
on mòbil i contraseny
c
ya) expirarran als 3 m
mesos, per tant,
cada
a 90 dies haurà
h
de re
ealitzar un nou registre.
5. Per
P
a co
omplir la normativva de la Comissió del M
Mercat de les
Tele
ecomunicaccions, estte servici té unes
s caracterrístiques limitades, que
s'ind
diquen a co
ontinuació..

CAR
RACTERÍS
STIQUES DEL
D
NOU SERVICI WiFi:
W
La prestació
p
d serviciss de comunicacions
de
s electròniiques disp
ponibles per al
públic es prestta tenint en
n compte que
q la cobe
ertura de la
a xarxa excclou els ed
dificis
d'ús residencial i es lim
mita la vellocitat xarx
xa-usuari a 256 Kb
bps. El reg
gistre
d'acccés i la conservaci
c
ó de les dades relatives a les
l
xarxess públiques de
comunicació es
e conserva
aran segon
ns preveu la Llei 25/2
2007.
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