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 על מסופני אנדרואיד WMSהתקנת מערכת 
 

 רקע: .1

 ( .IISמופעלת על מסופוני אנדרואיד באמצעות התחברות לשרת אפליקציה )שרת  WMSת תוכנ

 בשרת.וירטואליזציה והתקנה  רכיב מתבצעת באמצעות הפעלת האפליקציה

וללא  TERMINALצורך ברישיונות ללא  WMSית פליקציאשל  ונוחה פשוטה הרצהרכיב זה מאפשר 

 גישה לשאר רכיבי השרת.אפשרות 

 .(רון בסוף המסמךמצורף מחי) רכיב זה כרוך ברכישה בתשלום עפ"י כמות המשתמשים

 התקנה: .2

 התקנת צד שרת אפליקציה 2.1

 התקנת רכיב השרת מתבצעת ע"י סופטסולושנס:

כך שתהיה זמינה לפניות של מסופוני אנדרואיד שמחוברים  WMSשרת והגדרת מערכת ה צד התקנה של

 לרשת.

 על גבי מסופון WMSהתקנת מערכת  2.2

 נדרש לבצע את ההתקנה באופן עצמאי על כל מסופון בנפרד.

 א. יש לוודא שהמסופון מחובר לאינטרנט.

 ב. הורדה והתקנת אפליקציה שמאפשרת התחברות לשרת.

 :ישירות מהחנות של גוגל ניתן להוריד את האפליקציה    

   Android Microsoft Remote Desktop 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android 

 (RD Client)ג. לאחר ההתקנה, פתיחת האפליקציה 

  אייקון של האפליקציה במכשיר אנדרואיד:   

  לחיצה כפתור '+'ד. 

     

 Desktopה. בתפריט שנפתח יש לבחור באפשרות 

     

 'ADD MANUALLYלבחור באפשרות: 'ו. בחלון שיוצג יש 

  

http://www.softsolutions.co.il/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android


בע"מ סופט סולושנס  

Leads The Mobile Way 

 
 4007086-077פקס:  6213563-04טל:  20692יקנעם  2המדע      www.softsolutions.co.ilאתר הבית: 

 (.IISשל שרת האפליקציה )שרת  IP-יש להזין את כתובת ה PC nameז. בשדה 

  

 ח. בשלב הבא נגדיר את הרזולוציה האופטימלית להצגת האפליקציה.

 '    Show additional optionsיש לפתוח את האפשרויות הנוספות ע"י לחיצה על: '    

 

 'Customize display resolution'ייפתחו יש לבחור: ט. באפשרויות ש
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 'Custom + 'י. במסך שייפתח יש ללחוץ על 

 

 

 ' , תלוי ברזולוציית השרת.'1600x900 –יא. בחלון שייפתח נבחר רזולוציה של כ 

  300-350%נגדיל את הזום לערך של      

 'SAVE'בסיום נלחץ על כפתור:      

 

הגדרת הרזולוציה והזום תלויות ברזולוציית השרת ולכן נדרש לבצע ניסיון על מנת שהמערכת תוצג בצורה 

 אופטימלית.

 ההגדרה מתבצעת פעם אחת בלבד ונשמרת לכניסות הבאות.
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 סהיב. על מנת להתחבר לאפליקציה יש ללחוץ על החיבור החדש שיתווסף לדף הכני

     

 

 

 

 אנדרואיד: פוניחברות מסותצד שרת לצורך ה רכיב מחירון אפליקציית .3

 :מספר משתמשים מדורג עפ"ישרת אחד עבור חד פעמי תשלום 

 ]$[ מחיר אידאנדרו נימסופו ספר משתמשימ

 220$ משתמשים 3ד ע

 350$ משתמשים 5 דע

 650$ יםמשתמש 10עד 

 1050$ משיםמשת 25עד 

 1400$ גבלהללא ה
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