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Categoria: Rede sem fio

Assunto
Tutorial - Configurar wifi TRT18_Corporativa ou TRT18_OAB - Windows 7 e Windows 10

Conteúdo

Descrição
Orienta como conectar notebooks com Windows 7 ou Windows 10 à rede sem fio utilizada no Tribunal.
O TRT18 dispõe de três redes wireless:
TRT18_Publica: Rede aberta para o público em geral poder acessar a rede externa.
TRT18_Corporativa: Rede restrita aos servidores e magistrados do tribunal. É preciso autenticação (usuário e senha) da pessoa.
TRT18_OAB: Rede restrita aos advogados, também sendo necessária autenticação (usuário e senha) da pessoa.
Para se conectar à rede [TRT18_Publica] é necessário retirar um voucher no balcão da recepção do TRT18. Esse voucher tem duração de 4 horas e é emitido após a apresentação de um documento oficial com foto e q
rede sem fio na barra de tarefas, e clicar em [TRT18_Publica]. Será solicitado o valor do voucher depois da conexão, momento no qual deve-se inserir os valores do voucher que foram repassados pelo pessoal da rece

Executante
É necessário possuir privilégios de administrador para executar os procedimentos.

Pré-requisitos
Notebook ou tablet com Windows 7 ou Windows 10.

Procedimentos - Windows 7
Os procedimentos a seguir são voltados para conexão à rede [TRT18_Corporativa] ou [TRT18_OAB]. Para se conectar a essas redes utilizando-se o Windows 7, é necessário instalar o certificado digital. Dessa forma
necessidade ([TRT18_Corporativa] ou [TRT18_OAB] respectivamente) a partir dos seguintes links:
http://www1.trt18.jus.br/download/trt18-wifi.cer
http://www1.trt18.jus.br/download/oabgo-wifi.cer
01. Primeiramente, baixe o certificado digital a partir de um dos links acima (o primeiro link é para instalar o certificado digital para se conectar à rede TRT18_Corporativa e o segundo é para se conectar à rede TRT18_O
Fazendo isso, aparecerá a tela abaixo, dando início à instalação do certificado digital. Vá em frente e clique em instalar.
Obs.: Este procedimento foi feito utilizando a rede [TRT18_Corporativa] como exemplo. Para a rede [TRT18_OAB], o procedimento é o mesmo, apenas alterando a opção Corporativo para OAB.

02. Na próxima tela, clicar em "Avançar".

03. Na próxima tela, marcar a segunda opção ("Colocar todos os certificados no repositório a seguir") e clicar em "Procurar".
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04. Na tela a seguir, selecionar "Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis" e clicar em "OK". Nas próximas telas, clique em "Sim" ao ser indagado se deseja instalar o certificado e "Ok" para confirmar.

05. Voltando para a tela do item 03, clique em "Avançar".
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06. Conclua a instalação do certificado.

07. Agora vamos conectar à rede sem fio. Mais uma vez, neste tutorial estamos utilizando a rede [TRT18_Corporativa]. Caso queira a rede da OAB, escolher [TRT18_OAB]. Clique na rede.

08. Clique em "Conectar".
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09. Na próxima tela, apesar de estar escrito "A tentativa de conexão não pôde ser concluída", clique em "Conectar" para prosseguir com a conexão.

10. Insira seu usuário e senha na próxima tela. Clique em "Ok" e sua conexão estará estabelecida.

Procedimentos - Windows 10
Os procedimentos a seguir são voltados para conexão à rede [TRT18_Corporativa] ou [TRT18_OAB]. O procedimento é bem simples, bastando apenas clicar na rede, inserir usuário (sXXXXXX) e a senha do respectiv
utilizando o sistema operacional Windows 10.

01. Faça o login no Windows com o usuário administrador.
02. Habilite fisicamente o conector wireless no notebook (varia de um modelo para outro, normalmente se trata de um botão ou atalho no teclado);
03. Clicar no ícone na barra de tarefas, depois clicar em TRT18_Corporativa.
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04. Conectar à Rede TRT18_Corporativa.

05. Inserir usuário do tribunal (sXXXXXX) junto com a senha correspondente. Deixar desmarcada a opção "Usar minha conta de usuário do Windows" e clicar em OK.

06. Clicar em conectar na próxima Tela.
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07. Conectado!

Procedimentos - Windows 7 ou Windows 10 (Sem Certificado Digital)
Os procedimentos a seguir são voltados para conexão à rede [TRT18_Corporativa] ou [TRT18_OAB]. Seguir os passos abaixo.
01. Faça o login no Windows com o usuário administrador.
02. Habilite fisicamente o conector wireless no notebook (varia de um modelo para outro, normalmente se trata de um botão ou atalho no teclado);
03. Acesse o Painel de Controle do Windows.
03.1 Para o WINDOWS 7: Clique em [Iniciar] > [Painel de Controle] > [Rede e Internet];
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03.2. Para WINDOWS 10: Clicar em Iniciar, digite "Painel de Controle" e clique sobre o respectivo ícone. Clique em [Rede e Internet];

04. Clique em [Central de Rede e Compartilhamento];
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05. Na janela [Central de Rede e Compartilhamento], selecione a opção [Configurar uma nova conexão ou rede];

06. Na janela [Configurar uma Conexão ou uma Rede], selecione a opção [Conectar-se manualmente a uma rede sem fio];
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07. Na nova janela que abrir, preencha os campos conforme é mostrado na figura a seguir e depois clique em [Avançar]. Caso a conexão seja na rede da OAB, deve-se trocar "TRT18_Corporativa" por "TRT18_OAB" no
conexão];

Em seguida, clicar em "Alterar configurações de Conexão".

08. Na janela [Propriedades de Rede Sem Fio], clique na aba [Segurança]. Preencha os campos conforme o exibido na próxima figura e, então, clique no botão [Configurações];

09. Na janela [Propriedades EAP Protegidas], desmarque a opção [Validar certificado do servidor]. Após isso, clique no botão [Configurar...];
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09. Na janela [Propriedades de EAP MSCHAPv2], desmarque a única opção, conforme a figura seguinte, para não utilizar automaticamente o nome e a senha do Windows;

09-A. De volta na janela [Propriedades de Rede Sem Fio], adicione estas configurações:
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Selecionar, na combo box, "Autenticação do usuário ou do computador".
10. Após estes procedimentos, feche todas as janelas. Clique no ícone no canto inferior direito do computador para mostrar as redes sem fio existentes e clique na rede [TRT18_CORPORATIVA] ou [TRT18_OAB] para
11. Abra um navegador e teste o acesso.
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