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NAVODILO ZA VSPOSTAVITEV POVEZAVE Z SERVISNIM CENTROM,  PREKO SPLETNE POVEZAVE NA
DALJAVO, Z UPORABO PROGRAMA ISL LIGHT

a) Vzpostavitev povezave preko programa Birokrat

V meniju Birokrat – Servis izberite možnost »Pokaži mojo IP številko«:

Nato se odpre vmesno okno, kjer pritisnete gumb ISL LIGHT CLIENT:

b) Vzpostavitev povezave preko spletne strani proizvajalca ISL LIGHT

Odprite program za odpiranje spletnih strani, ter vpišite naslov www.epomoc.net:

Ko se odpre spletna stran se prikaže naslednja vsebina*:

*osnovni videz spletne strani ISL je lahko tudi drugačen, saj proizvajalec ISL občasno spremeni/posodobi videz in delovanje spletne strani

v naslovno vrstico vpišite:
www.epomoc.net  in pritisnite enter

Izberite prikazano možnost »prikaži
mojo IP številko«

Pritisnite izbiro »ISL LIGHT
CLIENT«

Kliknite prenos programa, ter
nato številko seje spleta, ki vam
jo naknadno sporoči naš
serviser

http://www.epomoc.net/
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V nadaljevanju postopka, se vam v obeh primerih odpre naslednje okno:

Nato se vam prikaže okno z naslednjo izbiro:

Po končani namestitvi programa na vaš računalnik se odpre okno za vpis kode za vzpostavitev povezave:

Nato dovolite serviserju vpogled na vaš zaslon z gumbom »Pokaži«:

OPOMBA:
Pri uporabi starejših verzij programa ISL LIGHT, morate dodatno dovoliti serviserju možnost upravljanja z vašim
računalnikom z gumbom »Dodeli nadzor«, ki se nahaja na sredini v zgornjem delu vašega zaslona!

Izberite opcijo run oz.
zaženi

V primeru, da ste izbrali zaženi (run)
se odpre še eno okno kjer ponovno
izberite zaženi (run)

V okno vpišite kodo za vzpostavitev
povezave, katero vam po telefonu  sporoči
serviser iz našega servisnega centra

Nato kliknite gumb za povezavo
»Poveži«

Kliknite na gumb »Pokaži«, da
serviser lahko vidi vaše namizje


