
 دستور العمل استفاده از برنامه ها بصورت ریموت

 وارد نمایید.اینترنت اکسپلورر، گوگل کروم، موزیال فایرفاکس و ... را در مرورگر  rdg.tooss-ab.comآدرس 

 

 اندکی صبر کنید تا صفحه زیر برای شما نمایش داده شود

 

 .کلیک کنید sign in روی و ن استفاده میکنید را وارد نماییددرپنجره وسط صفحه، نام کاربری و پسوردی که برای ورود به سیستم در شرکت از آ

 



 مقابل شماست. برنامه هاصفحه ای شامل 

 

 ردهید کخوامراحل زیر را تجربه  کلیک کنید wordآیکون روی به عنوان مثال اگر 

 

راحل و صبر کنید تا م نیدک کلیک Allowروی گزینه  و بزنید را تیک Don’t ask me again for connections to this computerگزینه

 زیر طی شود.



 

 

 کلیک کنید. blanck documentجدید روی گزینه  wordتوانید برای باز کردن یک فایل ی اکنون م

 



 نحوه انجام این کار به صورت تصویری در زیر شرح داده شده است. ذخیره کردن فایل ها، از فایل سرور استفاده نمایید.برای 

 .استفاده کنید ctrl+sدر گوشه باال سمت چپ استفاده نمایید و یا از  saveبرای ذخیره کردن از گزینه 

 

 کلیک کنید computerروی 

 

 کلیک کنید تا زیرمنوهای آن نمایش داده شود. this pcروی صفحه باز شده سمت چپ در 

 



 را پیدا کرده و روی آن کلیک کنید. file serverاز اینجا 

 

 فولدر مربوط به خود ذخیره کنید. فایل را در

در باالی  All Resourcesگزینه روی ا خواهید دید. برای استفاده مجدد، یا فایل نرم افزارهای دیگر، صفحه سیاه زیر ر wordبا بستن فایل 

 صفحه سمت چپ کلیک کنید.

 

 ها را مشاهده خواهید کرد.  آیکون برنامه

 



روی فایل سرور ذخیره کرده اید، وارد صفحه اصلی شده و نرم افزار مورد نظر را باز کنید. از منوی  برای باز کردن فایلی که قبال با آن کار کرده و

را انتخاب کنبد و مسیر فایل سرور خود را انتخاب کنبد. معموال فایل هایی که اخیرا با آنها کار کرده اید زیرمنوی گزینه  openداخل نرم افزار گزینه 

 بصورت تصویری در زیر آمده است. wordنمایش داده می شوند. توضیحات فوق برای فایل  recently used ی شبیه بهای تحت عنوان

 : Recent Documentsاستفاده از گزینه 

 

 :در سمت چپ open other documentsانتخاب گزینه یا 

 



 

 

 



و کلیک  اندکی صبر کنید . لطفایداین پیغام مواجه شوبا ممکن است در حین کار با کندی یا از سرویس های ریموت به دلیل ترافیک باالی استفاده 

 نکنید.

 

 کلیک کنید. Reconnectدر صورت نمایش پیغام زیر روی 

 

 

نمایش داده  sign out، باالی صفحه سمت راست روی عالمت آدمک کلیک کنید تا گزینه برای خارج شدن از محیط ریموت، پس از بستن برنامه

 کلیک کنید. sign outشود. روی 



 

 


