Inloggning i webbserver för att använda DPR
1. Computer är 81.91.10.53 (Datornamn) OBS skriv punkt inte kommatecken.
Detta är IP-adressen till den webbserver du ska ansluta till.

Redigera dina anslutningsuppgifter om användarnamn och lösenord
För att ändra ditt användarnamn och lösenord klicka på redigera

Klicka på rutan till vänster om texten "Använd ett annat konto"

2. Ange användarnamn du tilldelats av DPR.
3. Ange som lösenord det du erhållit från DPR.
4. Klicka på OK

5. Du kommer nu tillbaka till den första menyn (Anslutning till fjärrskrivbord) Klicka "Anslut"

Inställningar i övrigt som kan vara nödvändiga
För att du ska bl.a. kunna kommunicera med din dators hårddiskar och USB-minnen kan du
behöva göra följande: Klicka i den första anslutningsbilden på "Alternativ". Du ser nu följande
meny:

Bildskärm:
Rekommenderat att ställa in på "Helskärm"

Att nå den egna datorns enheter
För att kunna jobba med program i Fjärrskrivbord i praktiken måste du kunna hämta data från
den egna hårddisken eller från ett USB-minne. Om du vore hänvisad till att enbart jobba i
fjärrskrivbordet utan kommunikationsmöjligheter med lokala data vore systemet inte
användbart.
Det kan vara till exempel för att kunna läsa in bokföringsadata från en SIE-fil. För att kunna detta
behöver du ofta ställa in vilka enhetrer som ska kunna visas i "Computer" när du är i
fjärrskrivbordet. Detta gär du genom att klicka på "Options (alternativ). Om du klickar på den
fliken ser du följande: Du kan här ställa in olika egenskjaper som bildsjkärm och lokala
hårddiskar som du vill kommunisera med.
Klicka på "Local resources" (Lokala resurser).

UNder "Lokala resurser" kan du markera med kryss de enheter du vill kunna se i fjärrskrivbordet.

För detta: klicka på "Mer.."

Klicka på +-tecknet till vänster om "enheter". Då visas alla de enheter (diskar av olika slag) som
du har i din dator och i eventuellt lokalt nätverk din dator är ansluten till.

Markera alla de enheter som du vill kunna nå samtidigt som du arbetar i fjärrskrivbordet. Detta
ger dig möjlighet att överföra filer eller mappar mellan de lokala enheterna och fjärrskrivbordet,
både under fjärrskrivbordets ikon "Computer" och medan du arbetar i ett DPR-program. En
vanlig användning är att importera data från lokalt lagrad bokföring till fjärrskrivbordets
datafiler i Dpr bokföring. En annan möjlighet är att du kan ta en egen säkerhetskopia av alla dina
data till en disk som du har lokalt. (Givetvis finns backup i fjärrskrivbordet inbyggd, som
webbhotellets administratörer tar varje dag i ett rullande schema, men om du skulle ångra dig
och lägga tillbaka dina data i ett lokalt system så är det enkelt att göra så.

När du arbetar i fjärrskrivbordet och klickar på "computer" kan du nu se de olika diskarna.

För att överföra data mellan fjärrskrivbordets hårddisk (Lokal disk (C:) och din dators lokala
diskar använder du funktionen "Kopiera och klistra in" (Copy and Paste).
Mer om detta i annan artikel.

