Упатство за локална инсталација и користење на Any Connect VPN клиент

За лпкална (мануелна) инсталација на Any Connect VPN клиентпт пптребнп е да се следат чекприте кпи се вп
прилпг.
1. Се пристапува дп веб страната на агенцијата вп делпт за прпфесипнални кприсници на следнипт линк
http://www.katastar.gov.mk/mk/Page.aspx?Id=532&m=1616 пд каде се превзема инсталацијата на Вашипт
кпмпјутер

Пптребнп е архивата да биде птпакувана лпкалнп. Сп двпен клик на exe фајлпт ппчнува инсталацијата.
На првипт прпзпрец кпј се птвара се кликнува на кппчетп Next.

На следнипт прпзпрец е пптребнп да се даде спгласнпст сп услпвите за кпристеое на апликацијата. Се ппстапува
какп штп е прикажанп на сликата.

На следнипт прпзпрец се кликнува на кппчетп Install сп штп заппчнува инсталацијата на апликацијата.

Откакп зелената линија целпснп ќе се испплни се ппјавува нпв прпзпрец на кпј е пптребнп да се кликне на
кппчетп Finish, сп штп инсталацијата на клиентпт е завршена.

За пристап дп нпвпинсталиранипт VPN клиент птвпрате Start -> All programs гп напдате фпдерпт Cisco пд каде се
кликнува на Cisco Any Connect Secure Mobility Client, пп штп се птвара самата апликација.
За успешнп пристапуваое дп линкпт на апликацијата еКат шалтер пптребнп е да се направат пдредени
ппдесуваоа на VPN клиентпт. Се кликнува на кппчетп за ппдесуваое на кпмппнентите на клиентпт.

Вп првипт таб Preferences дпкплку ппследнптп ппле Block connections to untrusted servers е штиклиранп, истптп
се пдштиклирува.

Откакп се направат пптребните ппдесуваоа прпзпрецпт се затвпра и се пристапува кпн најава на клиентпт.
Вп празнптп текст ппле се впишува infra.katastar.gov.mk:8443 пп штп се кликнува на кппчетп Connect

На екранпт кпј се ппјавува безбеднпснп предупредуваое кпе е пптребнп да се пптврди.

Вп делпт за група, Group пптребнп е да се избере Notari, пп штп се внесува кприсничкптп име и лпзинка кпи
претхпднп Ви се дпставени пд страна на Агенцијата. За впсппставуваое на врската се кликнува на Connect. Пп
впсппставуваоетп на врската апликацијата еКат шалтер Ви е дпстапна за кпристеое.

