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Aktuální stav: 

 

 

 

 

 

 

Informace pro studenty: 

2. 3. a 5. patro 

Přístupová zařízení jsou umístěna podle předchozího obrázku, .1 je umístěno u „železňáků“ u 

schodiště připojují se studenti na pokojích v této oblasti, .2 je umístěno u kanceláří „na konci patra“ a 

připojují se studenti z pokojů v této oblasti AP .3 je umístěno uprostřed patra a připojují se studenti 

z pokojů ve středu patra. 

4. parto 

Přístupová zařízení AP jsou na každém pokoji, studenti se připojují na WiFi s názvem čísla svého 

pokoje. Tyto AP jsou napojeny do racku uprostřed 4. patra. 

 

Všechny tyto WiFi sítě jsou nezabezpečené, po připojení k nim se student/ka nedostanou na internet. 

Pro připojení k internetu je potřeba přejít do internetového prohlížeče a zadat adresu wifi.dm/login 

nebo budete na tuto adresu přesměrování automaticky. Na této adrese se vám načte přihlašovací 

okno s tabulkou, do které zadáte přihlašovací údaje, které obdržíte u svých vychovatelů. 

Přihlášeni můžete být pouze z jednoho zařízení, vícero souběžných přihlášení vám systém nepovolí. 

Pokud se budete chtít připojit na jiné zařízení, je potřeba se nejprve odhlásit na stávajícím zařízení a 

to v internetovém prohlížeči zadáte adresu wifi.dm/status a kliknete na tlačítko „log off“, budete 

odhlášeni a můžete se přihlásit stejným způsobem na jiném zařízení. 

 

Řešení problémů: 
1. Problémy s přihlášením (červeně napsaný text pod tabulkou v přihlašovacím okně) 

- invalid username of password – špatné jméno nebo heslo, u vychovatelů v seznamu hesel 

ověřit správnost hesla, pokud bude zadávané heslo správné, vychovatel kontaktujte 

správu sítě.  

- no more session allowed - nepovoleno více souběžných přihlášení, jste již přihlášeni na 

jiném zařízení, je zapotřebí odhlásit se na všech zařízeních (wifi.dm/status). A následně se 

přihlásit jen na aktuálně používaném zařízení. 

2. Problémy s připojením (nelze se připojit na WiFi) 

- Nelze se připojit k dané WiFi síti k AP (přístupovému bodu) – AP bylo nebo je přetížené, 

je potřeba ho restartovat (informujte vychovatele) 

- WiFi síť nelze najít - AP bylo nebo je přetížené, je potřeba ho restartovat (informujte 

vychovatele) 

- Pokud nepomůže restart AP, je potřeba kontaktovat správu sítě. 
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Obrázek 1: Rozmístění AP (přístupových bodu - zařízení) 


