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Guia fàcil per instal·lar la VPN de la Universitat de València al teu 
ordinador 

 

Per accedir des de qualsevol lloc a molts recursos i serveis electrònics que ofereix la Biblioteca d'ús restringit fora de 
les nostres instal·lacions cal instal·lar una VPN (Xarxa Privada Virtual) i connectar a la xarxa de la UV cada vegada que 
ho necessites. La forma de configurar la VPN depèn del Sistema Operatiu que hages instal·lat al teu ordinador. En la 
pàgina del Servei d'Informàtica es donen exemples per tal de configurar la VPN en diversos Sistemes Operatius: 
MacOs, Windows, iOS, Android i Linux. 

Instal·lació del programari i configuració 

1. Accedir al Catàleg de programari de la Universitat de València (https://software.uv.es/) per tal de 
descarregar el client adient al teu Sistema Operatiu. Cal autenticar-se en el sistema amb el teu nom d'usuari i 
contrasenya de la Universitat de València (la mateixa que empres per entrar al correu electrònic 
@alumni.uv.es, @uv.es). 

 

2. Cercar el programa desitjat, per a la qual cosa pots fer ús del camp "Filtrar" en la part superior dreta de la 
finestra i introduir el nom del client de VPN que calga segons el teu Sistema Operatiu: OpenVPN (Windows) 
o Tunnelblick (Mac). 

Guia fàcil per instal·lar la VPN 
      

  

http://www.uv.es/uvweb/servei-informatica/ca/serveis/generals/xarxa-comunicacions/xarxa-privada-virtual-vpn-/es-vpn-1285903202284.html
https://software.uv.es/
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3. Introduir el número 1 en el camp "Llicències" (a la dreta de la icona de la cistella) bé escrivint dins la casella o 
bé polsant una vegada en la fletxa cap a dalt que està al costat dret, i prem el botó "Sol·licitar" (sota la 
columna "Accessible estudiants"). 

 

4. Prem el botó "Confirmar compra" (no té cap cost). 

 

5. Apareix la pantalla "Les meves llicències" amb tot el programari que tens ja disponible per a la seua 
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descàrrega. Punxa la icona de fons verd i fletxa cap a baix negra que es troba a la columna "Accés". 

 

6. T’apareix en la pantalla els enllaços als fitxers d'instal·lació del programa. Descarrega el fitxer adient i 
instal·la el programa al teu ordinador. En Windows (OpenVPN) cal seleccionar el fitxer depenent del sistema 
operatiu (XP o W7 i posteriors) i el processador (32 o 64 bits) (Vegeu, si cal, “Quina versió de Windows tinc al 
meu PC: la de 32 bits o la de 64 bits?”) 

 

Normalment, els ordinadors amb Windows 7 i sistemes operatius més recents solen treballar a 64 bits. 

7. Només Windows (OpenVPN): una vegada instal·lat el programa abans és necessari configurar l’aplicació per 
executar-se sempre amb privilegis d’administrador. Fer clic a la icona del programa amb el botó dret del 
ratolí, seleccionar propietats, pestanya compatibilitat i marcar nivell de privilegi “Executar aquest programa 
com administrador”. Aplicar i guardar. 

 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/find-out-32-or-64-bit
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/find-out-32-or-64-bit
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Connexió de la VPN 

1. Instal·lat i configurat el programa, fes doble clic a la icona per a executar-ho des de qualsevol dels accessos 
que hages creat o t'oferisca el sistema. Atenció: No és suficient amb executar el programa per a efectuar la 
connexió! 

 

2. Només Windows (Open VPN): Prem o fes clic en la fletxa ^ “Mostrar icones ocultes” al costat de l'àrea de 
notificació de la barra de tasques i veuràs una xicoteta pantalla amb cadenat que apareix en gris. 

 

3. Prem o fes clic en la icona de la xicoteta pantalla gris amb cadenat (només Windows) i es desplega la consola 
de connexió amb el quadre de diàleg on s'introdueix l'usuari (compte de correu institucional) i la 
contrasenya. Atenció: és important introduir l'usuari amb el domini del compte “@alumni.uv.es” (alumnes) 
o “@uv.es” (PDI/PAS). 

 

4. Si tot ha anat bé i la connexió amb la xarxa de la UV s'ha produït, la icona que abans apareixia en gris ara 
estarà en verd. 

 

5. Desconnexió de la VPN: quan ja no necessites la VPN pots desconnectar-te des del botó que apareixen en 
la part inferior de la consola de connexió (es desplega prement o fent clic sobre la icona de la xicoteta 
pantalla verda amb cadenat). També es tancarà la connexió automàticament després de cert temps sense 
activitat o quan apagues l'ordinador. 
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Recorda 

• Cada vegada que necessites utilitzar des de fora de la nostra xarxa un recurs electrònic accessible en línia 
(llibres-e, revistes-e, bases de dades, etc.) que el seu ús estiga limitat a la Universitat de València hauràs de 
connectar la VPN. Recorda a més que el cercador Trobes+ també requereix la connexió a la nostra xarxa i 
altres recursos com Dialnet proporcionen funcionalitats afegides si ets dins la xarxa UV. 

 

• La connexió VPN no reemplaça al teu proveïdor de serveis d'Internet (Telefónica, Orange, Vodafone, Jazztel, 
etc.), sinó que ho utilitza per incorporar virtualment i de forma temporal (mentre el client VPN està 
connectat) el teu equip a la xarxa de la Universitat. Per açò, a més de tindre correctament instal·lat 
OpenVPN (Windows) o Tunnelblick (Mac) és necessari que tingues accés a Internet per connectar-te i 
perquè tot funcione. 

• Punts a verificar abans d'obrir una incidència sobre problemes d'accés a un recurs-e: 
 

→ En Windows cal executar el programa Open VPN sempre com administrador. 
→ L'usuari que s'introdueix en VPN ha d'incloure el domini: @alumni.uv.es; @uv.es.  
→ En Windows, la icona de Open VPN (xicotet cadenat) ocult al costat de l'àrea de notificació de la 

barra de tasques ha d'estar en verd i no en gris atenuat. 
→ Comprova la teua connexió VPN entrant a la següent adreça: https://dialnet.unirioja.es/ Si la VPN 

funciona el logo de la pàgina correspondrà a Dialnet Plus i apareixerà en la part dreta el logo del 
Servei de Biblioteques i Documentació de la UV. 

 

Més informació 

Exemples de configuració de la xarxa privada virtual (SiUV) 

Necessites més ajuda amb la connexió VPN? El Suport Informàtic a l’Alumnat (SIA) està a la teua disposició. 

https://dialnet.unirioja.es/
http://www.uv.es/uvweb/servei-informatica/ca/serveis/generals/xarxa-comunicacions/xarxa-privada-virtual-vpn-/exemples-configuracio-1285903202522.html
http://www.uv.es/uvweb/servei-informatica/ca/atencio-usuaris/es/atencio-alumnat/ubicacio-sia-1285895839349.html
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