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Acesso Remoto à EMPRESA

Este  manual  se  destina  a  configuração do aplicativo  para  acesso  remoto  ao  servidor  SoftSol  Linux  da 
empresa (loja).

Pré-requisito: 

• Aplicativo  para  ambiente  Windows a  ser  baixado  no  site:  http://www.softsol.com.br,  Menu: 
Suporte, opção do Software: Acesso ao Servidor Linux.

Após salvar o aplicativo na Área de Trabalho (Desktop), execute-o clicando no ícone  SoftSol, conforme 
Figura – 1:

Figura – 1: Identificação do aplicativo no Desktop.

Desmarque a caixa: “Sempre perguntar antes de abrir este arquivo”  e clique em “Executar”, conforme 
a Figura – 2:

Figura – 2: Abrindo (executando) o aplicativo, desmarque a caixa em destaque.

Com o aplicativo aberto, inicie a configuração conforme a Figura – 3, tendo como base os destaques em 
vermelho:
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Figura – 3: Tela inicial do aplicativo, preencha os dados conforme as opções em destaque (vermelho).

Clique na Categoria (lado esquerdo): Keyboard, e marque a opção “Control-H”, Figura – 4:

Figura – 4: Configuração do aplicativo, categoria: Keyboard → Control-H.
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Na Categoria: Features, marque a segunda opção: Disable application keypad mode, Figura – 5:

Figura – 5: Configuração do aplicativo, categoria: Features → Disable application keypad mode

Na Categoria: Window, marque a terceira opção: Change font size only when maximised, Figura – 6:

Figura – 6: Configuração do aplicativo, categoria: Window → Change font size only when maximised.
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Retorne para a categoria: Session, e clique no: Default Settings, e em Save, Figura – 7:

Figura – 7: Configuração aplicativo, categoria Session → Default Settings → Save.

Neste momento é necessário acessar o site http://www.softsol.com.br para pegar o endereço IP do servidor 
na loja, digitando o usuário e senha, Figura – 8:

Figura – 8: No site SoftSol, digite o login e senha para autenticação.

Após “logado”, clique no menu:  Servidor e copie o endereço IP informado (Figura – 9), caso apresente 
alguma mensagem de erro ao receber o endereço, aguarde alguns minutos para que o servidor sincronize e tente 
novamente. 
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Figura – 9: Obtendo o endereço IP do servidor na Loja pelo site SoftSol.

De posse do endereço IP, digite-o no campo: Host Name (or IP address), clicando em seguida em: Open, 
Figura – 10:

Figura – 10: Configuração do aplicativo, digitando o endereço IP do servidor na Loja.

Será solicitado a confirmação de aceitação de uma  conexão segura com tal servidor, aceite clicando em 
Sim, Figura – 11:
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Figura – 11: Confirmação de aceitação de uma conexão segura com o servidor da Loja.

E por fim, digite o login e password (usuário e senha) de acesso ao servidor, Figura – 12:

Figura – 12: Autenticação para conexão ao servidor da Loja.


