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 0 هندسی شبکه پـال نـتشرکت م                                                              سامانه جامع پشتیبانی از راه دور

 سمت پشتیبان گیرنده
 http://support.palnetgroup.ir:4000آدرس روبرو مراجعه نمائید.  ابتدا به  (0

 کلیک نمائید. join( نام شرکت و سازمان خود را انتخاب نمائید و بر روی دکمه 2    (2
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 2 هندسی شبکه پـال نـتشرکت م                                                              سامانه جامع پشتیبانی از راه دور

، پالگین سامانه پشتیبانی که حدود یک مگابایت می باشد، دانلود می شود و   Joinپس از کلیک بر روی   (3

 کلیک نمائید.  save fileجهت دانلود فایل مورد نظر بر روی گزینه 

 

در مرور گر موزیال فایل دانلود شده را بزنید.  run(سپس بر روی  فایل دانلود شده دوبار کلیک نمائید و گزینه  4

 به آن دسترسی پیدا کرد.  ctrl+jپس از دانلود قابل مشاهده میباشد همچنین می توان با استفاده از کلید های 

 

 

  در صورت برقراری اتصال به سامانه پیغام نشان داده شده در تصویر ظاهر می شود. (7
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 3 هندسی شبکه پـال نـتشرکت م                                                              سامانه جامع پشتیبانی از راه دور

نکته: کاربر می بایست بدون پراکسی سرور به اینترنت دسترسی داشته باشد و یا اگر بر روی بروزر خود تنظیمات 

را در سرور پراکسی    TCP 4999یم کرده باشد باید از سرپرست شبکه خود بخواهد که پورت پراکسی تنظ

 جهت استفاده کاربران باید اضافه کرده باشد.

 
 

 

 
 

 ویژگی های سامانه جامع پشتیبانی از راه دور:

 

 استفاده از کمترین پهنای باند مورد نیاز برای هر ارتباط و سرعت باال  -1

 امکان چت -2

 معمولی-خوب-امکان ارتباط در سه مد کیفیت :عالی -3

 امکان ارسال و دریافت فایل -4

 امکان ضبط عملیات انجام شده روی کامپیوتر جهت ارائه مستندات وآموزش  -5

 امکان گرفتن کنترل از کاربر -6

 سفید کردن صفحه تصویر کاربر -7

 ال خودکارامکان ریبوت کردن یا ریست کردن کامپیوتر کاربرو اتص -8

 Sessionامکان باز گذاشتن  -9

 سرور این نرم افزار در محیط داخل شرکت بوده و ویژگی بارز آن  امنیت وسرعت باال می باشد.  -11

 قابلیت سفارشی سازی به صورت گسترده -11

ه هر رایان الیسنس های خریداری شده بستگی به تعداد ارتباطات همزمان دارد و نیازی به خرید الیسنس برای -12

 نیست. 
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