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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SOLITON SECUREDESKTOP 

I. Tổng quan:  

1. Cài đặt phần mềm Splashtop Streamer lên máy muốn remote đến (máy ở công ty)  

2. Cài đặt SecureDesktop Client lên máy sử dụng để remote (laptop, máy ở nhà) 

II. Các bước thực hiện: 

1. Cài đặt CA: Cài đặt trên cả máy máy muốn remote và máy sử dụng để remote 

- Sử dụng Username/Password được cung cấp login vào trang 

https://XXX.teleworking.vn/cadmin (XXX do là mã khách hàng do Luvina 

cung cấp) 

 

- Chức năng đổi mật khẩu 

https://xxx.teleworking.vn/cadmin
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- Download Certificate 

 

- Click đúp vào file (.pfx) tải về tại bước trên  

 Chọn Current User khi cài trên máy sử dụng để remote đến (laptop, máy ở 

nhà)  chọn Next 

 Chọn Local Machine khi cài trên máy muốn remote đến (máy ở công ty)  

chọn Next 
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- Ở mục chọn file muốn import: Chọn Next 
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- Tại mục nhập password cho private key: chọn Next 

 

- Chọn Next tại mục chọn nơi lưu Certificate 
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- Chọn Finish để kết thúc cài CA 
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2. Cài đặt phân mềm Splashtop Streamer lên máy muốn remote đến (máy ở 

công ty) 

- Link bộ cài: https://teleworking.vn/san-pham/tai-lieu-gioi-thieu-huong-dan-

soliton-secure-desktop-va-gon/ 

 

- Tiến hành cài đặt sau đó chạy phần mềm Splashtop Streamer và thực hiện 

thiết định như hình bên dưới 

https://teleworking.vn/san-pham/tai-lieu-gioi-thieu-huong-dan-soliton-secure-desktop-va-gon/
https://teleworking.vn/san-pham/tai-lieu-gioi-thieu-huong-dan-soliton-secure-desktop-va-gon/
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- Sau khi bấm Login chọn Certificate được cài ở phần 1 và click OK 

 

- Trạng thái kết nối thành công 
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- Thiết định bảo mật cho các phiên remote như hình 
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3. Cài đặt SecureDesktop Client lên máy sử dụng để remote (laptop, máy ở nhà) 

- Lấy bộ cài tại link: https://teleworking.vn/san-pham/tai-lieu-gioi-thieu-

huong-dan-soliton-secure-desktop-va-gon/ 

 

- Cài đặt sau đó mở SecureDesktop Client thiết định như hình 

 

https://teleworking.vn/san-pham/tai-lieu-gioi-thieu-huong-dan-soliton-secure-desktop-va-gon/
https://teleworking.vn/san-pham/tai-lieu-gioi-thieu-huong-dan-soliton-secure-desktop-va-gon/
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- Chọn Certificate đã cài ở phần 1 và chọn OK 

 

- Connect thành công 

 

- Bấm connect để tiến hành remote, nhập user/pass mà Luvina cung cấp để xác thực 
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- Giao diện sau khi remote thành công 
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