Creació de comptes de xarxa per PAS/PDI/altres.
El procediment de creació de comptes, amb tots els “actors” implicats serà, més o
menys, el següent:
1.

2.
3.

4.

(ARH/USUARI) La persona contractada ha d'omplir i entregar, signat, en el
moment de la signatura de contracte el full de sol·licitud.
(ARH/SIC) Aquest full s'envia al SIC de manera electrònica
(ASIC) El SIC crearà el compte de xarxa corresponent amb les següents
característiques:
1. El compte està desactivat i bloquejat.
2. No té adreça de correu assignada (a part de <identificador>@udl.cat).
3. No té paraula clau assignada (compte bloquejat)
(USUARI) L'usuari haurà de seguir les instruccions que figuren al full per tal
d'activar el seu compte

Notes:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

La paraula d'activació és una paraula clau (“password”). No ha de ser, en cap
cas el mateix identificador (NIF). Si ho és no es crearà el compte.
Si no estan les dades correctament entrades no es podrà crear el compte.
Si no està signat el document tampoc es crearà el compte.
Les dates de caducitat: S'HAN DE POSAR. Si el contracte és indefinit
aleshores cal posar-ho explícitament.
Els comptes seran vàlids fins a 30 dies després de la data de caducitat.
A observacions podeu posar-hi aquelles observacions que es considerin
pertinents.

SOL·LICITUD D'IDENTIFICADOR DE XARXA
DNI/NIF
(especificar la lletra del NIF)
NOM I COGNOMS
(tal com voleu que apareguin)
UNITAT ESTRUCTURAL
(Dept., Centre, Servei, etc.)
Data de caducitat del compte
(Data final contracte, etc.)
Observacions

Tipus de compte
(PAS / PDI)

L'identificador de xarxa de la UdL us permet accedir als recursos informàtics que requereixin d'autenticació. Aquest
identificador és personal i està basat en el vostre número de DNI/NIF.
(Majoritàriament consistirà en la lletra del NIF en minúscules i els 7 primers dígits del DNI.
P.e. pel NIF: 12345678X serà: x1234567).
Aquest identificador de xarxa serà creat a partir de la informació facilitada anteriorment. Per a poder-ho tramitar amb condicions cal
que aquest full estigui complimentat amb lletra clara i llegible. Aquesta fulla ha de ser escanejada i enviada a l'adreça de correu
electrònic: serveis@asic.udl.cat
L'identificador d'usuari estarà operatiu com a màxim 8 dies després d'entregar/enviar aquest full. L'usuari podrà saber si ja està
creat, consultant si apareix al Directori de Persones de la UdL (http://www.udl.cat. Contacta  Directori de la UdL).
Un cop es comprovi que ja està creat, aleshores s'estarà en disposició d''activar-lo. Per a fer-ho, s'han de seguir aquest passos:
1.

Anar a http://credencials.udl.cat/activamenu.html i seguir els passos que indica el web.

2.

Activació del compte:
1.

Posar l'identificador.

2.

Posar el codi d'activació. (de 8 caràcters i amb lletra clara i llegible:

3.

Entrar la paraula clau desitjada (complint requeriments de seguretat).

4.

Addicionalment, el PDI podrà entrar l'adreça de correu desitjada dins del seu domini (departament).

Tingueu en compte que les majúscules i les minúscules es consideren lletres diferents.

L'accés a xarxa i a Internet a la UdL està regulat per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (http://www.lssi.es/ - Ley
34/2002, d'11 de juliol) així com per totes les lleis aplicables i els reglaments interns adients. Entre les més destacables apareixen:
1.

La xarxa de la UdL no pot emprar-se per activitats il·legals o de negoci privat.

2.

Les aplicacions i eines accessibles emprant l'identificador de xarxa poden tenir restriccions addicionals. És la
responsabilitat de l'usuari conèixer-les i no pot en cap cas fer intents de vulnerar-les.

3.

L'identificador de xarxa és per a ús personal. No pot deixar-se a altres persones i la persona que identifica serà la
responsable de qualsevol ús que se n'hagi fet de l'identificador en cas de deixar-lo.
Signat,
Nom:
Data:

CÒPIA PEL SOL·LICITANT

