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▪ UNSIL One Access
UNSIL One Access merupakan captive portal sebagai pengamanan pengunaan akses
internet dilingkungan kampus Universitas Siliwangi (Unsil). Akses internet disediakan
bagi seluruh Civitas Akademik, Tenaga Kependidikan, Dan Mahasiswa Unsil sebagai
fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian
masyarakat, sarana komunikasi, kolaborasi, dan aktivitas akademik lainnya.

▪ Panduan Aktivasi Untuk Mahasiswa
1. Koneksikan laptop/gadget anda ke SSID STUDENT@UNSIL.

2. Kemudian anda akan secara otomatis dialihkan ke halaman unsil one access,
jika tidak muncul pop up tersebut maka anda bisa mengetikan secara manual
login.unsil.ac.id di browser anda.

3. Setelah halaman login one access muncul, klik menu SIMAK, dan secara
otomatis anda akan diarahkan ke halaman login simak, kemudian login
dengan akun simak masing-masing.
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4. Setelah berhasil login , pada halaman utama pilih menu Unsil one Access
kemudian klik Aktivasi & Ubah Password

5. Kemudian klik tombol Aktivasi

▪ Panduan Aktivasi Untuk Dosen dan Pegawai
1. Koneksikan laptop/gadget anda ke SSID WIFI@UNSIL.
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2. Kemudian anda akan secara otomatis dialihkan ke halaman UNSIL One
Access, jika tidak muncul pop up tersebut maka anda bisa mengetikan secara
manual login.unsil.ac.id di browser (Firefox, Google Chrome, Internet
Explorer) anda.

3. Setelah halaman login one access muncul, klik tombol SIMAK, dan secara
otomatis anda akan diarahkan ke halaman login SIMAK, kemudian login
dengan akun simak masing-masing.

4. Setelah berhasil login , pada halaman utama pilih menu Unsil one Access
kemudian klik Aktivasi & Ubah Password
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5. Kemudian klik tombol Aktivasi. Proses aktivasi hanya dilakukan sekali jika
ingin merubah password silakan isi password baru anda pada kolom Pwd
Baru.

▪ Panduan Penggunaan UNSIL One Acces
1. Koneksikan laptop/gadget anda ke SSID WIFI@UNSIL.

2. Kemudian anda akan secara otomatis dialihkan ke halaman UNSIL One
Access, jika tidak muncul pop up tersebut maka anda bisa mengetikan secara
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manual login.unsil.ac.id di browser (Firefox, Google Chrome, Internet
Explorer) anda.
3.

4. Setelah halaman login one access muncul, klik tombol SIMAK, dan secara
otomatis anda akan diarahkan ke halaman login SIMAK, kemudian login
dengan akun simak masing-masing.

5. Setelah berhasil login , pada halaman utama pilih menu Unsil one Access
kemudian klik Aktivasi & Ubah Password
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6. Kemudian klik tombol Aktivasi. Proses aktivasi hanya dilakukan sekali jika
ingin merubah password silakan isi password baru anda pada kolom Pwd
Baru.

▪ Panduan Mendaftarkan Perangkat
Fitur ini merupakan pengembangan One Access yang memungkinkan pengguna
mendaftarkan MAC Address perangkat yang digunakan sehingga pengguna tidak harus
melakukan proses otentikasi (login) dengan memasukan username dan password.
Perangkat yang sudah terdaftar MAC Address di akun One Access pengguna akan
otomatis terkoneksi dengan jaringan intranet dan internet Universitas Siliwangi.
Berikut adalah langkah – langkah untuk menggunakan fitur tersebut.
1. Silakan login ke akun SIMAK menggunakan username dan password masing masing. Kemudian pilih menu Unsil One Access – Perangkat Terdaftar
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2. Kemudian masukan Mac Address perangkat anda pada kolom Mac Address
dengan format (Mac Address: d0:a6:37:ea:78:c7). Isi kolom Keterangan
dengan nama perangkat yang anda daftarkan. Setelah itu klik Tambah
Perangkat

3. Jika proses berhasil Mac Address dan Nama perangkat akan muncul, anda
dapat mendaftarkan perangkat lain dengan cara yang sama dikolom yang
tersedia. Untuk menghapus perangkat yang telah di daftarkan silakan klik
“Hapus” dibagian kanan keterangan.

4. Proses pendaftaran perangkat selesai, perangkat yang telah didaftarkan akan
secara otomatis terhubung. Untuk pegawai dan dosen pastikan perangkat
terkoneksi dengan WIFI@UNSIL.
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▪

Panduan Mengecek Mac Address Pada
Macbook/iMac

1. Silakan pilih logo Apple pojok kiri atas, kemudian klik System Preferences.

2. Maka akan muncul jendela System Preferences, kemudian pilih Network.

3. Pada menu Network, pilih Wi-Fi pada kolom sebelah kiri kemudian pilih
Advanced pojok kanan bawah.
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4. Pilih tab Hardware, anda bisa mencatat Mac Address tersebut untuk di
daftarkan pada One Access.
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▪

Panduan Mengecek Mac Address Pada Windows

1. Untuk memulai, klik ikon Internet Access yang ada di taskbar (1) dan
kemudian pilih Open Network & Internet settings (2).

2. Pada jendela Setting - Network & Internet yang muncul, di tab Status, klik
link Network and Sharing Center.

3. Pada jendela Network and Sharing Center yang muncul, klik koneksi LAN
yang sedang aktif saat ini.

10

4. Pada kotak dialog WiFi Status yang muncul, klik tombol Details. Pada kotak
dialog Network Connection Details, Anda dapat menemukan MAC address
(Physical Address) dari koneksi LAN yang aktif saat ini. Untuk pengguna
Windows silakan sesuaikan ubah tanda pemisah ( - ) dengan ( : ) sebelum
mendaftaran Mac Address tersebut pada One Access.
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