
Упутство за инсталацију Cisco Systems VPN Clent-a

1. Пронаћи фолдер у коме се налази фајл vpnclient.
2. Двоструким кликом покренути vpnclient.
 

Сектор за информационе технологије

Министарство финансија

Пореска управа
Република Српска



Сектор за информационе технологије

3. Упрозору који се отвори кликнути на дугме Unzip.

4. Када се заврши екстрактовање фајла (unzip) кликнути на дуге OK.



Сектор за информационе технологије

5. Уследећем прозору одабрати језик за инсталацију.

6. Како би се наставила инсталација кликнути на дугме Next.



Сектор за информационе технологије

7. У следећем прозору означити “ I accept the license agreement”.

     
8.      Следећи прозор показује гдје ће бити смјештен VPN Client на вашем 
         рачунару. Кликнути на дугме Next kako би се наставила инсталација.



Сектор за информационе технологије

9. У следећем прозору кликнути на дугме  Next.

     
10. Прозор који показује да је инсталација у току.



Сектор за информационе технологије

11. Кликом на дугме Finish завршава се инсталација.

     
Покретање програма Cisco VPN Client

1. Пронађите фајл гдје се налази VPN Client на вашем рачунару.



Сектор за информационе технологије

2. У прозору који се отвори кликнути на дугме New.

     
3. У следећем прозору треба да се попуне поља као на слици.



Сектор за информационе технологије

         Напомена :
         •   Name : ppovpn
         •   Password : vpnppo 
         •   Confirm Password : vpnppo
         Приликом попуњавања поља потребно је тастатуру подесити на Енглеско
         писмо (EN). Када су поља попуњена кликнути на дугме Save да би се снимиле
         промјене.

4. Kликнути на траку гдеј се налази назив конекције (Salnje prijava) како би се
         означила иста.

     

5. Када је означена конекција кликнути на дигме Connect како би се 
         успоставила веза са Пореском управом. 



Сектор за информационе технологије

6. У прозору који се отвори потребно је уњети корисничко име (username) и  
         лозинку (password).
          Username: ЈИБ (XXXXXXXXXXXXX)
          Password: lozinka (користити ову лозинку само при првом пријављивању)

         Да би се успоставила веза са Пореском управом користећи VPN client
         потребна је стална конекција према интернету.
         
         Напомена : Као алтернатива за успостављање везе на картици Transport 
         означити IPSec over TCP, кликнути на дугме Save како би се снимиле 
         промјене.


