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Descripció de la eina 

TurnitOn és un sistema de gestió de l’estat d’energia dels ordinadors de l’entorn de 
treball. Mitjançant una interfície web, cada usuari pot controlar el seus ordinadors: 
encendre, apagar, reiniciar i horaris d’encesa i aturada. 

Hi ha dos tipus d’usuaris: gestors d’unitats i usuaris d’equip. Els gestors poden afegir 
usuaris, màquines, establir vinculacions, … 

 

Passos previs i instal·lació 

- Configurar el BIOS del teu ordinador 
- Configurar el teu ordinador Windows 
- Activar el Servei TurnitOn 

Configurar el BIOS del teu ordinador 

Entrar en el BIOS 

- Apagar l’ordinador. 
- Encendra’l i mantenir polsada la tecla Esc, F9 o F10 Cada fabricant fa 

una implementació diferent. 

 Activar WoL 

S’ha d’activar el Servei WOL (Wake on lan) en el BIOS. Cada fabricant fa 
una implementació particular i la opció pot estar en un lloc diferent. 
Acostuma a estar a la secció “Power management”  i pot anomenar-se 
Wake on LAN, remote Wake UP o semblant, s’ha d’activar. Una altre 
opció, si existeix, que s’ha de desactivar es la “Deep Sleep Control” 

 

 Configurar el teu ordinador Windows 10 

Altres versions de Windows requereixen uns passos addicionals (consulteu al 
personal tècnic) 

- Descarregueu i descomprimiu a qualsevol carpeta el client TurnitOn que 
trobareu a http://ieb-srv1.upc.es/gieb/tic/Files/TurnitonClient.zip 

- Dintre d’aquesta carpeta, obriu una finestra d’ordres: 

http://ieb-srv1.upc.es/gieb/tic/Files/TurnitonClient.zip


Shift + botó dret ratolí + “Obrir la finestra de Powershell aquí” 

- Executeu la següent ordre: 
Powershell -ep Bypass .\Setup_Turniton_Client.ps1 

- Reinicieu l’ordinador 

Hauria d’aparèixer a l’Àrea de notificació de la barra de tasques la icona 
de TurnitOn 

 

Activar el Servei TurnitOn 

Heu de comunicar al personal tècnic que voleu utilitzar aquest servei i les dades dels 
ordinadors que voleu controlar: adreça ip, nom dns, MAC, … 

 

 

Un cop donat d’alta al sistema, si fem 
doble clic sobre la icona de Turniton, 
hauríem de veure una finestra com 
aquesta amb les dades del nostre 
ordinador, el que vol dir que el Servei 
està funcionant correctament. 

 

 

Ús de TurnitOn 

Dintre de la xarxa ethernet dels edificis C4 i C5 

Accediu al web: https://turniton.upc.edu/ 

A l’enllaç “Els meus ordinadors”  sortiran els ordinadors vinculats amb 
vosaltres I podreu veure l’estat i donar ordres d’apagament, reinici, … 

Connectat per Eduroam o des-de fora de la UPC 

Connecteu-vos a UPCLink (VPN de la UPC): 
https://upclink.upc.edu/my.policy 

Seguiu les instruccions del pas anterior. 

https://turniton.upc.edu/
https://upclink.upc.edu/my.policy

