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RESUM DE L’INFORME
Configuració del OMV de capa8.
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CONFIGURACIÓ DE APN (ANDROID)
Preferències > Connexions inalàmbriques > Xarxes mòbils > Noms de punts d’accés (APN)
Afegir nou APN amb aquesta configuració:
Nom: capa8
Servidor (o APN): inet.es
Guardar i seleccionar el nou APN
CONFIGURACIÓ DE ROAMING (ANDROID)
Preferències > Connexions inalàmbriques > Xarxes mòbils > Noms de punts d’accés (APN)
Afegir nou APN amb aquesta configuració:
Nom: capa8-internacional
Servidor (o APN): inet.es
MNC: 05 (per defecte està definit a 034)
Guardar i seleccionar el nou APN
Activar i desactivar el mode avió
Per seguretat revisar que en la APP que se li ha instal·lat estigui seleccionat BROKER
Comprovar el primer cop que el telèfon s’ha connectat a capa8-internacional, sinó fer-ho
manualment
/!\ Per a configurar el roaming és necessari estar al país estranger

BÚSTIA DE VEU

- Desactivar bústia de veu: ##002#
- Escoltar missatges: 121
- Després de marcar qualsevol dels números, prémer la tecla de trucada.
- L’activació de la bústia de veu no funciona amb tots els terminals, per activar-la, contacteu
amb nosaltres per activar-la manualment.
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TRASPÀS DE MEGUES (300 MEGUES)
«Lanzamegas» és un servei que permet transferir 300Mb d’un mòbil de capa8 a un altre mòbil de
capa8 que s’hagi quedat o estigui a punt de quedar-se sense dades.
El procediment és molt simple:
- Anar a www.lanzamegas.es
- Realitzar l’acció requerida en el «Pas 1»
- Pas 2: Indicar el telèfon origen (el que té encara dades) i destí (al que l’hi vols enviar els
300Mb) i marcar la casella d’acceptació dels termes i condicions.
- El número que hem indicat com a origen, rebrà un SMS amb un vincle per a validar la
transferència de les 300Mb al numero indicat com a destí.
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