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Bruk av møteromsnettverk på Teknobyen Innovasjonssenter 
 

 
Teknobyen Innovasjonssenter har mange møterom for l eietakerne. Det har blitt et generelt 
problem at mange firma kobler om disse nettene til sine egne nett, men så glemmer å sette 
dette tilbake igjen etter at møtet er ferdig. Dette  skaper problemer for neste leietaker i rommet 
som forventer at nettet der er i orden. Det gir ogs å merarbeid for Teknonett som må opp i 
telematikkrommet og rydde opp i feilkabling med jev ne mellomrom. 
 
 
Vi vil med dette forsøke å forklare hvordan nettver ket på møterommene skal håndteres. 
 
 
Først: Dette generelt oppsett: 
 

• Alle møterom har internett.  Som standard er alle grønne kontakter koblet opp, og alle 
maskiner koblet til disse mottar en lokal IP-adress e bak en brannmur. Hastigheten på 
nettet er meget god. For generelt nettaksess er det  altså ingen vits i å koble om nettet 
i møterommet dersom det kun er vanlig nettaksess so m behøves. 

• Alle møterom har trådløst nettverk.  Aksess til dette fås med kodekort som kan hentes 
hos resepsjonen til Teknostallen. 

 
 

Dersom  man likevel har behov for å koble om nettet til si tt lokale nettverk, SKAL  følgende 
gjøres: 

 
• Alle møterom har sin egen switch i telematikkrommet  i 3. etasje – nordblokk.  
• Alle switchene er tydelig merket med det møterom hv er switch gjelder for. 
• Den GRØNNE kabelen som går inn i switchen for møterommet skal  tas ut, og man kan 

sette inn en kabel fra firmaets lokale nettverk i s tedet. Alle de grønne 
nettverksportene i møterommet er da koblet om.  

• IKKE  ta ut noen andre kabler enn den grønne fra møterom switchen, eller fra portene i 
patchepanelet ellers. 

• Når møtet er ferdig, HUSK å koble ifra kabelen som går fra ditt lokalnett og  sett tilbake  
den grønne kabelen inn i switchen. 

 
 

Vi ber om at alle som har tilgang til telematikkrom met i 3N får denne informasjonen og at 
disse reglene følges når møterom kobles om til loka lt nettverk for firmaet. Trenger noen 
visning på hvordan dette gjøres i praksis, ta konta kt med resepsjonen. 
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