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Program DAT-Aero Admin pro vzdálenou správu
Stažení a příprava programu
Program stáhněte z našeho webu www.datjbc.cz, v sekci Ke stažení. Program je na webu zabalený v ZIP
archivu DAT-Aero.ZIP.
Po stažení archiv rozbalte a uvnitř umístěný program DAT-Spoj-1803.exe umístěte do některé
složky na vašem PC. Standardně jej dáváme do složky C:\VemaInst, případně
C:\VemaV4\OtherData. Číslice 1803 znamenají RRMM – rok a měsíc vydání této verze a
v budoucnu se budou měnit.
Zástupce na tento program umístěte na plochu a pojmenujte například DAT Aero. To je vše, program se
neinstaluje. Program se bez Vašeho vědomí ani nespustí, spouštět jej budete jen v případě potřeby vzdálené
pomoci.

Používání
Spusťte program DAT–Aero Admin s názvem DAT-Spoj-1803.exe. Pokud by Váš antivirový SW reagoval
hláškou o potenciálně nebezpečném programu, povolte tento program, jinak by nedošlo ke spojení.
Případně dejte program do trvalých výjimek pro antivirový program.
Po spuštění se objeví okno podobné tomuto:
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Konzultant Vás požádá o Vaše ID, toto devítimístné číslo telefonicky konzultantovi sdělíte (na obrázku je
příklad, vaše číslo bude unikátní). Toto číslo bude vždy stejné pro Váš počítač. S případným novým
počítačem se změní i toto číslo. Konzultant si může Vaše číslo uložit pro případ dalšího připojení v budoucnu.
Poté, co sdělíte konzultantovi číslo, konzultant zadá své vlastní heslo (nikoliv Vaše), dále se napojí na Vaše
PC a běží dálková správa, práce, konzultace. Spojení probíhá výhradně po šifrovaném kanále.
V některém případě může být nutné, abyste připojení ještě znovu potvrdili podle následujícího okna. To
zejména v případě, že na jedné straně spojení je použita verze AeroAdmin, která není upravena přímo pro
DAT Jablonec nad Nisou a naše konkrétní konzultanty. Taková verze je obecně použitelná mezi jakýmikoliv
PC v internetu.

K použití obecné, pro naši firmu neupravené verze programu může dojít, pokud se s Vámi náš konzultant
spojuje z jiného než vlastního PC (tedy pro DAT Jablonec nad Nisou neregistrovaného).

Ukončení spojení
Spojení může ukončit kterákoliv strana, jak konzultant (zavřením okna s Vaší obrazovkou), tak Vy jako klient.
K tomu slouží tlačítko Ukončit spojení v hlavním okně programu, nebo tlačítko Stop vpravo dole u hodin:
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