MODIFICACIÓ EN LA CONFIGURACIÓ DE L’ESCRIPTORI REMOT
VERSIÓ PER WINDOWS
Aquest manual és per als usuaris que utilitzen ordinadors de casa seva amb les versions de Windows 7 o
Windows 10.
1er .- Cal desconnectar la connexió de l’escriptori remot que tingueu actualment amb el vostre ordinador
de l’ajuntament. No cal desconnectar-vos del Forticlient.
Un cop desconnectat de l’escriptori remot cal obrir altra cop la Connexió a escriptori remot :
En Windows 10 :

En Windows 7 :

2.- Quan estiguem a la pantalla de Connexió a escriptori remot és igual per a les dues versions de
windows.

Cal prémer la pestanya “Pantalla”

Cal obrir la llista desplegable de l’apartat de “Colores” i triar l’opció:
COLOR DE ALTA DENSIDAD (16 BITS)

Té que quedar seleccionat d’aquesta forma.

3.- Cal prémer la pestanya de “Recursos locales”

I seguidament desmarcar les caselles de selecció “Impresoras” i “Portapapeles”
Té que quedar d’aquesta forma :

4.- Cal prémer el botó de “Configuracion” de l’apartat d’Audio remoto.

I cal marcar l’opció de “No reproducir”

Li donem al botó “ACEPTAR”

5.- Tornem a la pestanya “GENERAL” i seguidament omplim els següents camps :
Equipo = ASPR-XXXX (teniu que posar el nom de l’ordinador que us connecteu a l’ajuntament)
Usuario = aspr2k\usuari (teniu que posar el vostre usuari que utilitzeu per a connectar-vos a l’ajuntament)

6.- Li donem al botó de “GUARDAR COMO” i ens sortirà la següent pantalla :

Tenim que fer dues coses :
-

Canviem el valor del camp “Nombre” de DEFAULT.RDP al nom de la màquina que connectem a
l’ajuntament ASPR-XXXX
Seleccionar “Escritorio” per a que ens ho guardi a dins l’escriptori.

Li donem al botó de GUARDAR

Us té que aparèixer a l’escriptori la icona amb el nom del vostre ordinador (ASPR-XXXX)

Ja podeu prémer aquesta icona per obrir la connexió amb la màquina de l’ajuntament.

