Beállítási segédlet a Virtualos Server távoli hozzáféréséhez
BlackBerry® okostelefonokon
Jelen útmutató segítségével, Ön egyszerűen és könnyedén, lépésről – lépésre haladva beállíthatja
BlackBerry® okostelefonját, hogy bárhonnan és bármikor elérje Virtualoso® Serverét.
A sikeres beállításhoz kérem kövesse az alábbi utasításokat:
1. A kezdőképernyőn keresse meg a Webböngésző ikonját és kattintson rá. A megjelenő felületen
gépelje be az alábbi címet: http://bb.rdmplus.com, majd az oldalra ugráshoz használja az Enter
billentyűt.

2. Görgessen az oldal aljára és keresse meg a VNC+ nevű programot, majd a letöltéshez kattintson a
„Download for devices with BlackBerry OS v.4.7 and higher” feliratra!

3. A letöltés és telepítés elindításához használja a Letöltés gombot!
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4. A program indításához a menüben keresse meg a Letöltések programcsoportot, majd a program
elindításához használja a VNC+ ikonját.

5. Sajnos (jelen útmutató készítésének pillanatában) nem áll rendelkezésre ingyenes VNC program
BlackBerry® telefonokra. Az útmutatóban használt program kipróbáláshoz használja a Try gombot. A
7 napos tesztidőszak lejárta után a program megvásárolható a fejlesztők oldaláról vagy a Buy now
gombot használva.

6. A feltelepített program az alábbi kezdőképernyővel fogad minket:
Egy új kapcsolat létrehozásához használja a Desktop ikont. Ameddig a szoftverben nincsenek
elmentett kapcsolatok, a program automatikusan fölajánlja egy új kapcsolat létrehozását. A további
kapcsolatok rögzítéséhez használja a főmenü Computers menüpontját.

Oldal: 2 / 4

7. A kapcsolódáshoz szükséges adatokat megtalálja a portal.adatpark.hu címen elérhető menedzsment
felületen:

A program host: mezőjében tüntesse föl a port számot is, kettősponttal elválasztva, ahogyan az a
menedzsment felületen is megtalálható.
8. Jelszavát pedig (ha még nem változtatta meg) a visszaigazoló emailben találja meg.

9. A sikeres beállítás befejezéséhez adjon egy beszédes nevet kapcsolatának a Description: mezőben,
hogy kapcsolatát a későbbiekben könnyedén tudja azonosítani. A szükséges adatok begépelése után
a program felülete az alábbi:

Oldal: 3 / 4

10. Az adatok mentéséhez és a szerverhez való kapcsolódáshoz használja Save gombot! A készülék
megkérdezi, hogy kíván-e rögtön kapcsolódni? A folytatáshoz válassza az Igen lehetőséget.

11. A kapcsolódás alatt az alábbi üzenet látható készüléke képernyőjén.

12. Sikeres beállítás esetén a kapcsolat létrejön és a telefon kijelzőjén megjelenik az Ön Virtualoso
Serverének kezelői felülete:

13. A kapcsolat bontásához és a programból való kilépéshez először használja készüléke Back gombját,
majd kattintson az Exit gombra.
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