INFORMATIE INTERNET / WiFi / INTERNETCAFÉ
Op Camping de Chênefleur heeft u een aantal mogelijkheden om gebruik te maken van internet:
1.
2.

3.

In de bar / restaurant vindt u een computer met internet aansluiting. Tegen vergoeding kunt u hier gebruik van maken tijdens
de openingstijden van de bar. Tijdens restauranttijden (18:00 – 21:00) is gebruik van de PC niet mogelijk.
Met uw eigen apparatuur door middel van gratis WiFi. Gratis WiFi heeft u in de buurt van de bar-restaurant / receptie / winkel
(centrale gebouw). De kwaliteit / ontvangst kan sterk variëren. De WiFi-verbinding van deze gratis dienst geeft aan
<Chenefleur_Gratis_1> of <Chenefleur_Gratis_2>.
Op de camping kunt u tegen betaling gebruik maken van het DelfyNet WiFi-systeem. Prepaidkaarten zijn verkrijgbaar bij de
receptie.
Hoe werkt een en ander?
* Alvorens een prepaidkaart te kopen adviseren wij uw apparaat te verbinden met een van de WiFi hotspots. Kies degene met
het sterkste signaal, afhankelijk van uw plaats op de camping. U herkent de hotspots aan <chenefleur_AP1>,
<chenefleur_AP2>, <chenefleur_AP3>, etc.
Uw laptop / smartphone dient ingesteld te zijn op het automatisch toekennen van een IP-adres (mode DHCP).
* Verbind uw apparaat met internet en u komt op de homepagina van DelfyNet (zie voorbeeld scherm):
Kies de gewenste taal door het desbetreffende vlaggetje aan te
klikken.
Als u deze pagina niet ziet of als u niet op internet kunt komen, kunt
u geen gebruik maken van het DelfyNet WiFi systeem. Controleer de
werking door middel van een ander apparaat of gebruik de PC (zie
“1”) in onze bar / restaurant.
- Komt u op de inlogpagina van DelfyNet dan kunt u overgaan tot het
kopen van een prepaidkaart waarop de logingegevens staan vermeld.
Deze voert u in op de homepagina van DelfyNet.
- Prepaidkaarten zijn er in 2 varianten t.w. een niet-cumulatieve kaart
en een cumulatieve minuten kaart.

Belangrijk om te weten:
A. Een niet-cumulatieve kaart, bijvoorbeeld een
‘1 dag kaart’, is na 24 uur niet meer te gebruiken. Uitloggen bij
dit type kaart verlengt de geldigheidsduur niet.
B. Bij een ‘cumulatieve minuten kaart’ is het wel noodzakelijk
na gebruik uit te loggen. Voorbeeld: een ‘120 minuten kaart’
die 30 dagen na activatie geldig is. Als u niet uitlogt na gebruik
dan loopt de tijd door en kunt u de volgende keer niet meer
inloggen met dezelfde inloggegevens. U kunt dus bij dit
voorbeeld gedurende 30 dagen maximaal 120 minuten
(cumulatief) online zijn.
Uitloggen doet u door in uw adresbalk het adres
<http://1.1.1.1/logout> in te geven (staat ook vermeld op uw
prepaidkaart).
Aandachtspunten:






De maximale toegelaten download is 300 MB per dag
Let goed op het gebruik van ‘HOOFDLETTERS & kleine
letters’; het systeem is ‘hoofdlettergevoelig’
P2P (Peer to peer netwerken zijn netwerken waar
gebruikers bestanden zoals films, foto’s, documenten
en muziek uitwisselen) zijn streng verboden
Meerdere verbindingen tegelijkertijd op dezelfde inloggegevens zijn niet mogelijk. Bij pogingen om meerdere verbindingen te
maken, krijgt u de melding “in gebruik”.
De verbinding van het andere apparaat dient eerst te worden afgesloten (LOGOUT: http:/1.1.1.1), alvorens met een ander
toestel verbinding te kunnen maken.

