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مقدمه :
به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان مبحث مجازی سازی برنامه با استفاده از تکنولوژی قدرتمند برنامه Citrix
 ،XenAppتیم فنی خانه سیتریکس ،دموی آنالین برنامه سیتریکس را اختیار مخاطبان عزیز قرار داده است.
این  Demoبرنامه  Citrix XenAppاز برنامه مجازی سازی  Applicationمی باشد که با امکانات کامل در
اختیار شما قرار می گیرد تا آن را تست نموده و مطمئن شوید که متناسب با نیاز شما می باشد یا خیر.
الیسنس این نسخه از برنامه از جنس  Evaluation Versionمی باشد و به معنی نسخه ای برای ارزیابی
می باشد و در هنگام اجرای برنامه یک اخطار در رابطه به همین موضوع نشان داده می شود که در نسخه های
اصلی این اخطار حذف می گردد.
نحوه استفاده از دموی آنالین نرم افزار Citrix XenApp

آموزش اتصال به سرور دمو  Citrix XenAppاز طریق اینترنت

 : 7برای اجرای این نرم افزار بر روی کامپیوتر خود نیاز به یک عدد پالگین دارید که در ابتدا می بایست آنرا از آدرس زیر دانلود
نموده و بر روی سیستم نصب نمایید.
http://www.Citrixhome.ir/website/download/XenAppWeb.msi
* دوستانی که می خواهند از طریق موبایل و یا تبلت به سیستم سیتریکس وصل شوند باید پالگین های خاص خود را از
آدرس زیر دانلود نمایند.

http://www.Citrixhome.ir/download.asp

 : 2پس از نصب پالگین ،آدرس زیر را در  Browserخود تایپ نمایید.

http://Demo.Citrixhome.ir:5000
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 : 3پس از بازکردن لینک باال وارد صفحه  Loginسامانه سیتریکس خواهید شد که باید نام کاربری و رمز عبور سیتریکس خود
را به شکل زیر وارد نمایید.
نام کاربری citrixhome :
رمز عبور 654321 :

 : 4پس از ورود به سیتریکس ،لیستی از برنامه های قابل اجرا را مشاهده می کنید که با کلیک بر روی هر کدام از آنها ،می توانید
نحوه اجرای شان را مشاهده نمایید.
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شما در هر لحظه از شبانه روز می توانید این سامانه را تست و ارزیابی نمایید .در صورت بروز هر گونه مشکلی با کارشناسان فنی
خانه سیتریکس تماس حاصل بفرمایید.

ما مفتخریم که در حال حاضر بیش از  022عدد از مشتریان مان ،پشتیبانی سیتریکس خود را به ما سپرده اند.
تیم فنی خانه سیتریکس از کارشناسان متخصص و مجربی تشکیل شده است که نصب و استقرار ،پیکربندی ،پشتیبانی و عیب یابی
محصوالت گوناگون شرکت سیتریکس را در قالب یک تجربه ی  6ساله برای مجازی سازی برنامه های گوناگون و دورکاری
کاربران سیستم های مالی ،منابع انسانی ،انبار و  ....شرکت های نرم افزاری بزرگ مانند همکاران سیستم دنبال کرده اند.
متخصصین " شرکت مهندسی شبکه پـال نـت " ،به منظور عملکرد تخصصی و سرویس دهی مناسب ،خدمات خود را در
کار گروهی و تخصصی خالصه نموده است.

موفق و پیروز باشید.
خانه سیتریکس ،مرکز تخصصی خدمات نصب ،پشتیبانی ،آموزش
ارائه الیسنس محصوالت سیتریکس در ایران
www.Citrixhome.ir
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