
Instalace XP/VS Terminal serveru
Pokud provádíte instalaci svépomocí, je postup instalace popsán zde (v angličtině) a nebo níže je stručný postup v češtině. 

Pokud instalujete Terminal server na serverový operační systém, ujistěte se nejdříve, že na něm nejsou nainstalované následující služby: Terminal Server role a 
Terminal Server licensing service. 

1. Instalace Terminal serveru na váš server. 

1. Stáhnete si aktuální verzi XP/VS Terminal serveru: http://www.thinstuff.com/releases/ThinstuffXPVSServer-latest.zip
2. Po rozbalení zip souboru spustíte instalátor. 
3. Během instalace zvolíte variantu, kterou máte zakoupenou: Lite/Standard/Professional. 
4. Odklikáte tlačítka NEXT a dokončíte instalaci. 

2. Povolení vzdáleného přístupu na váš server.

1. Kliknete pravou myší na Tento počítač/Vlastnosti/Nastavení vzdáleného přístupu (nebo na Ovládací panely/Systém a zabezpečení/Systém/Nastavení 
vzdáleného přístupu). 

2. Tam povolíte vzdálený přístup k vašemu PC. 

http://www.thinstuff.com/faq/index.php?sid=1392479&lang=en&action=artikel&cat=9&id=125&artlang=en
http://www.thinstuff.com/releases/ThinstuffXPVSServer-latest.zip


 

 



Dále (pokud tuto možnost vidíte) nastavíte uživatele, kteří budou k systému přistupovat vzdáleně. 

Níže uvedený obrázek není pravděpodobně dostupný v Home edicích Windows. 

 

http://obchod.blahasoft.cz/software/terminal-server/remote.gif


3. Zjištění IP adresy vašeho serveru

1. Spustíte příkazový řádek (Start/Spustit - zadáte cmd.exe) 
2. V příkazovém řádku zadáte: ipconfig 
3. Ve výpisu najdete interní adresu IPv4. 

 

Pokud se připojujete z vnější sítě, budete potřebovat externí IP adresu. Tu zjistíte např. na této stránce (po opsání obrázku): zjistit externí IP adresu. Pokud nemáte
veřejnou IP adresu, je potřeba nastavit přesměrování portu na Vašem routeru, tak aby došlo k propojení externí IP adresy routeru na interní IP adresu vašeho 
počítače. Postup je popsán zde (v angličtině). 

4. Připojení z klientského PC k vašemu serveru

1. Na klientovi spustíte Připojení ke vzdálené ploše: Start/Programy/Příslušenství/Připojení ke vzdálené ploše (příkaz mstsc.exe). 
2. V dialogu pak zadáte IP adresu serveru a uživatelské jméno, pod kterým se budete připojovat. 

 

http://www.thinstuff.com/faq/index.php?action=artikel&cat=9&id=7&artlang=en
http://www.myipaddress.com/what-is-my-ip-address/


Aktivace licence
Pokud jste program nainstalovali svépomocí (nevyužili jste instalaci naším technikem), je postup aktivace následující:

1. Poklepete na licenční soubor .tlic, který jste obdrželi v e-mailu. Soubor by se měl automaticky otevřít v Terminal Server Administratoru. 

1.a  Alternativní postup! Pokud se licenční soubor automaticky neotevře v Terminal Server Administratoru, tak uložte licenční soubor z e-mailu do PC. Pak 
spustíte program Thinstuff XP/VS Administrator (Start/Programy/Thinstuff/XPVS server/Thinstuff XP/VS Administrator). V menu File pak spustíte Import 
License from File a nahrajete licenční soubor.

 

2. Po nahrání licenčního souboru se objeví dialog o úspěšném importu licence a nutnosti aktivace licence. Klepnete na tlačítko Activate licenses...



2. Otevře se aktivační okno. V něm vyberete Add licenses/Start internet activation. Tím se otevře stránka na webu výrobce.

 



3. Na webu se přihlásíte do svého účtu. Přihlašovací údaje jsme Vám zaslali společně s licencí Terminal serveru. Pokud neznáte své heslo, můžete si ho nechat 
znovu zaslat pomocí odkazu "please send me a new one".

 

4. Otevře se stránka se seznamem vašich licencí (pravděpodobně jen jedna licence). Klintete na puntík Activate, a potom na Activate/Download license.

 



5. Otevře se dialog pro otevření nebo stažení licenčního souboru. V dialogu zvolíte "Otevřít pomocí" a vyberete XP/VS Terminal Server Administrator.

 

5.a Alternativní postup! Pokud výše zmíněný dialog nenabízí možnost přímého otevření souboru v Terminal Server Administratoru (např. v prohlížeči 
Chrome), je možné si pomocí toho dialogu uložit licenční soubor na PC (např. na plochu) a potom ji ručně nahrát do Terminal Server Administratoru v menu 
File/Import license from file.

 

6. Tím je licence aktivována a spárována s vaším konkrétním hardware. V programu Thinstuff XP/VS Administrator pak tuto licenci uvidíte v seznamu 
aktivovaných licencí.
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