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Asix.Evo na Android i iOS

Pomoc techniczna

W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą systemów
Android i iOS, dostęp do danych aplikacji systemu Asix był do tej pory możliwy tylko w
ograniczonym zakresie za pomocą aplikacji AsPortal.
Pojawienie się na rynku darmowego klienta Microsoft Remote Desktop dla urządzeń
pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych Android firmy Google oraz iOS firmy Apple
umożliwiło wykorzystanie pulpitu zdalnego komputera (hosta pracującego pod kontrolą systemu
Windows) przez większość dostępnych na rynku urządzeń mobilnych. Podłączenie do hosta za
pośrednictwem usługi zdalnego pulpitu pozwala uruchamiać zainstalowane na nim
oprogramowanie - w szczególności system Asix.Evo. W tym trybie aplikacje Asix
są dostępne z pełną funkcjonalnością, identycznie jak na tradycyjnym terminalu Windows.
Zastosowanie powyższego rozwiązania wymaga specjalnych licencji terminalowych
systemu Asix: WAUO typu RDS, które pozwalają na uruchomienie wielu instancji aplikacji Asix
na pojedynczym serwerze Windows Server. Użytkownicy mogą wówczas korzystać z aplikacji
przy pomocy usług zdalnego dostępu. Oprogramowanie systemu Asix oraz aplikacja są
instalowane tylko na pojedynczym komputerze serwera. Projektant aplikacji musi jednak
skonfigurować aplikację w sposób zapewniający równoległą pracę wielu instancji.
Na urządzeniach z systemem operacyjny Android lub iOS należy zainstalować i
skonfigurować darmowego klienta Microsoft Remote Desktop. Klienta zdalnego dostępu można
pobrać z odpowiedniej dla urządzanie strony internetowej:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android – dla systemu Android,
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-remote-desktop/id714464092 – dla systemu iOS.
Po pobraniu oprogramowania klienta zdalnego pulpitu należy go zainstalować na
urządzeniu mobilnym oraz wprowadzić niezbędne parametry połączenia i autoryzacji:
- adres komputera zdalnego (hosta), który udostępnia usługę pulpitu zdalnego;
- nazwę i hasło użytkownika systemu Windows komputera zdalnego.
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