התחברות מרחוק (מחוץ למכללה) לקבלת שירותי המכללה אפשרית באמצעות ( VDIשולחן עבודה
וירטואלי) בלבד.
על מנת לגשת למאגרי המידע של המכללה ,אנו ממליצים להתקין תוכנת  VDIעל המחשב האישי שלכם.
היתרון העיקרי הינו האפשרות להעביר ולשתף קבצים מהמחשב הווירטואלי למחשכם האישי.
אפשרות נוספת הינה לגשת למחשב הווירטואלי דרך דפדפן ,אך שם לא יתאפשר העברה ושיתוף קבצים.
אנא פעלו על פי המדריכים הבאים .שימו לב שהתקנת התוכנה הינה חד-פעמית ותשמש אתכם בכל
התחברות.

להורדה והתקנת התוכנה על מחשבכם האישי והתחברות למכללה לחצו כאן

 .1לאחר לחיצה על הקישור ההורדה תתחיל ותופיע בתחתית המסך ,בסיום ההורדה נלחץ על
החלונית

 .2תפתח חלונית ההתקנה ונלחץ על Agree & Install

 .3ההתקנה תתחיל ובסיומה נלחץ על Finish

.4

לאחר סיום ההתקנה תופיע חלונית הפעלה מחדש של המחשב ,יש ללחוץ על Restart Later

 .5על שולחן העבודה יופיע האייקון של VDIנלחץ עליו פעמיים

.6

בחלונית שתיפתח נלחץ על New Server

 .7בשדה  Server Connectionנכתוב mypc.telhai.ac.il

ונלחץ על :Connect

 .8תפתח חלונית עם פרטי הזדהות ,נקליד את שם המשתמש והסיסמה (זהים לאלו של החשבון שלנו
בתל חי) ונלחץ Login

 .9לאחר אימות שם המשתמש והסיסמא ,נגיע למסך הבא -בו יש להזין את הקוד הזמני שנקבל ב.sms
שימו לב כי בכל התחברות נקבל קוד שונה ,ולכן אין להשתמש בקוד שנשלח בעבר.
הסלולרי שאליו נקבל את ה SMSהוא הסלולרי המעודכן במערכות תל-חי ולכן יש לוודא כי הוא עדכני.
כך נראה ה SMSשמתקבל-

 .10תופיע צלמית מחשב של המכללה האקדמית נלחץ על הצלמית פעמיים לשימוש ( לכל משתמש
יופיעו צלמיות בהתאם להרשאות)

. 11יפתח על המחשב שלכם מחשב נוסף ,של המכללה .אתם מחוברים לרשת ממחשב של המכללה וכך
יש לכם גישה לכל משאבי המכללה ,לתוכנות ולמאגרי המידע של הספרייה .כאשר אתם מחפשים מאמר
ברשת אתם מזוהים כמשתמשים מהמכללה ויכולים להוריד ללא תשלום מאמרים ומסמכים להם יש
לספריה בתל חי הרשאה .כדי לחזור למסך המחשב שלכם – הקטינו את המסך של תל חי למינימום.

. 21כדי לשתף קבצים בין המחשב הווירטואלי למחשבכם לחצו על  Optionsבסרגל העליון > Share
Folders

נוודא שמסומן  Vב - Share your local filesוע"מ לאפשר  Disk on keyנוודא שמסומן V
ב- Allow access to removable storage

כעת ניתן לאתר את המאמרים\קבצים ולהוריד אותם .

כדי לשמור את המאמרים שהורדתם למחשב שלכם – אחרי ההורדה לחצו על שמירה .בחלון השמירה
מצד שמאל – בתחתית הרשימה מופיע גם המחשב שלכם ,בחרו בו ואז בחרו את התיקייה אליה אתם
מבקשים לשמור את המאמרים ,הקבצים ישמרו על מחשבכם המקומי.

