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INFORMAÇÕES INICIAIS
 O ANYDESK, é um sistema de acesso a terminais, ou seja 02 (dois) usuários não poderão
utilizar o mesmo computador simultaneamente.
 Por medida de segurança dos dados da clínica, o servidor deverá ser evitado para uso
remoto via ANYDESK.
 Os primeiros passos são necessários para o computador pessoal ou se o da clínica não
houver o Anydesk instalado

DOWNLOAD E INSTALAÇÃO
Para baixar o ANYDESK, orientamos o acesso ao site WWW.MICROPROCESS.COM.BR , no site
há a ÁREA DO CLIENTE , para baixar o programa é necessário clicar em “Download Anydesk”

O mesmo deve estar instalado na máquina que será acessada e também na que irá acessar
Ao clicar você será direcionado para o site do Anydesk

Para Baixar, é clicar no link

Descarregue agora

Ao clicar no botão descarregue agora. O download será automaticamente
iniciado.

Após encerrar o download,
clique e peça para executar

Executado o Anydesk, será necessário instalar
na maquina

Clique em:

Instalar Agora

Até este ponto só é necessário para
computador pessoal ou se o no da clínica não houver Anydesk instalado

CONFIGURAÇÃO DO TERMINAL NA CLINICA
Após a instalação, no terminal que será acessado será, necessitara de algumas configurações
No anydesk ele solicitara algumas configurações, para começar clique Criar Senha

O Anydesk abrirá a seguinte tela

É possível que apareça este botão,

Neste caso é necessário clicar para liberar o acesso as configurações

Após liberado é NECESSARIO que se configure os seguintes campos:

1- Para permitir o acesso mesmo que o Anydesk não esteja aberto na área de trabalho
2- Para configurar a senha se acesso ao terminal

Após estas configurações o terminal da clínica estará pronto para uso

PARA ACESSO DO TERMINAL DA CLÍNICA DO COMPUTADOR PESSOAL
As configurações anteriores estando realizadas, é necessário estar com o endereço do
terminal que será acessado

Em seu computador, será necessário digitar seu endereço no seguinte campo
E clicar em CONECTAR

O Anydesk pedirá a senha definida no terminal a ser acessado

É só digitar a senha e clicar em Registro automático no futuro, para não ser
necessário digitar em um próximo acesso

Devido as configurações de algumas clinicas pode ser que o terminal peça senha
Se aparecer a tela abaixo, é necessário clicar neste ícone
CTRL+ALT+DEL como mostrado na imagem

, e após em

