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Alapvető információk 

A leí rá sbán tálá lhátó  prógrámók hászná látá mágá nce lú  felhászná lá s esete n 

ingyenes. A tá vóli szá mí tó ge ppel tó rte nó  kápcsólát le trehózá sá minden 

esetben jelszó hóz kó tó tt, ez á jelszó  minden egyes fúttátá skór kú ló nbó zó , í gy  

á prógrám hászná látá teljesen biztónsá gós. 

Fontos: cégünk minden esetben csakis kizárólag távoli segítségnyújtásra használja a programot  és 

minden alkalommal etikusan jár el. 

TeamViewer letöltése 

1. Lá tógássón el á https://www.teámviewer.cóm/hú/ webóldálrá. 

2. Az óldál teteje n tálá ljá á letó lte si óldálrá mútátó  linket: 

 

 
Fontos: mi minden esetben a program legfrissebb verzióját használjuk, amennyiben ez Önnél 

valamilyen okból kifolyólag nem megoldható (nincs jogosultsága programokat telepíteni, vagy 

frissíteni), ugorjon az „AnyDesk letöltése és használata” fejezetre . 

 

  

https://www.teamviewer.com/hu/
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3. A letó ltó óldálón káttintsón á zó ld szí nú  gómbrá (lsd. álá bb):  

 

 

4. Fúttássá á letó ltó tt á llómá nyt (á.). 

 

 

Beá llí tá sóktó l fú ggó en eló fórdúlhát, hógy óperá ció s rendszer feltesz egy 

ke rde st (b.), miszerint á telepí tó  vá ltóztátá sókát szeretne ve grehájtáni, erre á 

vá lász terme szetesen igen. 
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5. A telepí tó ben áz álá bbi beá llí tá sókát vá lásszá, májd káttintsón áz 

„Elfógádá s – befejeze s” gómbrá. 

 

 

6. Ezt kó vetó en elindúl á prógrám e s megjelenik á „Nem felú gyelt 

hózzá fe re s beá llí tá sá” nevú  várá zsló , ámire ebben áz esetben nincs szú kse g, 

mivel csák felú gyelet mellett tó rte nó  hászná látrá szeretne nk telepí teni. 

Káttintsón á „Me gse” gómbrá á bezá rá shóz. 
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TeamViewer használata 

A tá vsegí tse g ige nybeve tele eló tt gyó zó djó n meg áz álá bbiákró l:  

• á szá mí tó ge pen fút á TeámViewer prógrám  

• semmilyen szenzití v ádátót tártálmázó  máppá vágy dókúmentúm sincs 

megnyitvá á szá mí tó ge pe n. 

Ke szí tse eló  pártnerázónósí tó já t e s jelszává t:  

 

 

  



 

 

5 

AnyDesk letöltése és használata 

Amennyiben á TeámViewer telepí te se, hászná látá bá rmilyen ákádá lybá 

ú tkó zne hászná ljá áz AnyDesk álkálmázá st. 

1. Lá tógássón el á www.ánydesk.cóm webóldálrá. 

2. Az óldálón keresse meg á zó ld szí nú  letó lte si gómbót.  

 

 

3. Fúttássá á letó ltó tt á llómá nyt. 

 

 

  

http://www.anydesk.com/
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4. Ke szí tse eló  múnkáá llómá sá kó djá t. 

 

 

Kedvezményes nyomtató, szkenner, nyomtató patron, toner és további 

kiegészítő rendelés (akár más nyomtatóhoz is): 
https://megbizhatonyomtato.hu 

info@techoffice.hu 
06 20 276 11 74 

http://bit.ly/kellek-rendeles
mailto:info@techoffice.hu

