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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOLITON SECUREDESKTOP 

I. Hướng dẫn sử dụng Soliton SecureDesktop Client 

1. Đăng nhập vào Soliton SecureDesktop Client 

- Bằng cách đăng nhập vào Soltion SecureDesktop từ Client, bạn có thể điều 

khiển được Streamer từ xa. 

- Nhập chỉ định tên máy chủ trung tâm, username và password sau đó click vào 

nút Login 

 
- Chọn Certificate mà bạn muốn sử dụng 
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- Sau khi đăng nhập thành công sẽ hiển thị danh sách máy tính người dùng đã 

đăng nhập vào. 

 

2. Thay đổi độ phân giải màn hình khi kết nối 
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- Bạn có thể thay đổi độ phân giải của màn hình được hiển thị khi kết nối đến 

Streamer. 

- Khi ấn vào biểu tượng ở góc bên phải danh sách máy tính, màn hình sẽ hiển thị 

như sau: 

 
- Chọn chế độ màn hình phù hợp và nhấn vào nút  

 Chế độ màn hình 800x600 

 Chế độ màn hình 1024x768 

 Native resolution of remote computer: độ phân giải gốc từ máy remote 

 Best fit to local computer: phù hợp với máy bạn đang sử dụng. 
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3. Connect đến máy Streamer 

- Để kết nối đến máy Streamer ta chọn Computer cần connect trong danh sách 

Computer trên Soliton SecureDesktop. Chọn Connect để kết nối tới máy 

Streamer 
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- Giao diện khi connect thàng công. 

 
4. Menu thao tác  

- Để hiển thị menu thao tác ta click vào nút   ở phía chính giữa góc trên 

của màn hình. 

Chức năng Giải thích 

 
Ngắt kết nối đến máy Streamer 

Sau khi ngắt kết nối màn hình sẽ hiển thị danh sách computer 

 
Tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del 

 

Chuyển đổi chế độ hiển thị. Trong đó: 

- Sharp: Ưu tiên chất lượng hình ảnh 

- Smooth: Ưu tiên phản ứng thao tác 

 
Thay đổi chế độ hiển thị. Trong đó: 

- Original size: Hiển thị kích thước nguyên mẫu 

- Scaled size: Hiển thị kích thước mở rộng 

 
Hiển thị full màn hình  

 
Thay đổi màn hình trong trường hợp sử dụng nhiều màn hình 

trên máy Streamer 

 

Cho phép bạn sử dụng chức năng cuộc hội thoại. 

 Ẩn menu thao tác 

5. Logout ra khỏi Soliton SecureDesktop 
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- Tại màn hình hiển thị danh sách Computer click vào nút  

 

- Click button Log out để đăng xuất ra khỏi Soliton SecureDesktop 
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II. Hướng dẫn sử dụng Splashtop Streamer 

1. Đăng nhập và đăng xuất khỏi SecureDesktop Center 

- Để đăng nhập vào SecureDesktop Center, bạn cần khởi động Splashtop 

Streamer sau đó nhập các thông tin cần thiết và nhấn vào nút Log In 

 
- Các giá trị bắt buộc nhập:  

 Splashtop Center: tên máy chủ SecureDesktop Center 

 Email: là Username do Admin cung cấp 

 Password: là Password do Admin cung cấp 

- Sau khi nhấn nút Log In bạn cần chọn Certificate mà bạn muốn sử dụng: 
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- Màn hình sau khi đăng nhập thành công 

 
- Để đăng xuất khỏi SecureDesktop Center, bạn click vào button Log Out trên tab 

Status  
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2. Settings 

- Bạn có thể kiểm tra và thực hiện thay đổi các thiết định liên quan đến 1 số hoạt 

động cơ bản của Streamer như khởi động tự động, âm thanh, v.v. 
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Hạng mục Giải thích 

Enable auto launch Cho phép Splashtop Streamer tự động khởi động đồng 

thời với máy tính.  

Mặc định: Có chọn (Tự động khởi động) 

Sound Lựa chọn thiết định cho đầu ra âm thanh. Bao gồm:  

- Chỉ xuất ra âm thanh thông qua thiết bị kết nối từ xa  

- Chỉ xuất ra âm thanh của máy tính này  

- Xuất ra âm thanh của cả máy tính này và thiết bị kết nối 

từ xa 

System power 

options 

Hiển thị các tùy chọn nguồn điện hệ thống đang được 

thiết định trên máy tính.  

Ấn vào <Change sleep Settings…> để mở màn hình tùy 

chọn nguồn điện của máy tính. 

Improve this 

Product 

Đánh dấu vào ô này khi bạn muốn gửi báo cáo lỗi đến 

Splashtop Co., Ltd. (Chỉ trên môi trường Windows) 

3. Security 

- Bạn có thể xác nhận và thực hiện thay đổi thiết định bảo mật của Streamer như 

thiết định mật khẩu, thiết định khóa tự động, thiết định màn hình được kết nối, 

bàn phím và chuột, v.v 
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- Các thiết định bao gồm: 

 Require Windown login: yêu cầu nhập username và password máy tính của 

bạn khi kết nối remote. 

 Require Splashtop Center Account’s password: trước khi bạn kết nối đến 

máy remote bạn cần nhập password của Accout Splashtop Center. 

 Enable lock screen at the end of session: máy tính bạn sẽ bị khóa khi ngắt 

kết nối. 

 Enable blank screen: ngăn ngừa người khác nhìn thấy màn hình của bạn khi 

bạn đang remote. 

 Lock keyboard and mouse: khóa chuột và bàn phím khi bạn đang kết nối. 

4. Advanced 

- Cho phép bạn có thể kiểm tra và thực hiện thay đổi các thiết định liên quan đến 

mạng của Streamer như địa chỉ IP, mã cổng hay proxy, v.v. 

 

Hạng mục Giải thích 

Ip Address Hiển thị địa chỉ IP của Streamer và hình thức kết nối 

mạng 

Enable direct 

connection 

Khi cùng trên network, sử dụng direct connection để 

hiệu xuất tốt hơn 

Port Hiển thị mã cổng truyền tin của Streamer. 
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Proxy settings Hiển thị thiết định proxy cho Streamer. 

- Không có proxy  

- Tự động  

- Thiết định thủ công 

Screen capturing 

options 

Lựa chọn công nghệ để chụp ảnh màn hình 

- Software 

- Hardware 

- Mirror driver 

Hardware acceleration giữ cho máy tính của bạn luôn cập nhật với trình điều 

khiển đồ họa mới nhất 

Streamer log files Ấn vào [Open log folder] để tạo tệp thông tin chẩn 

đoán Streamer. 

5. About  

- Bạn có thể kiểm tra thông tin phiên bản của Splashtop Streamer. 

 


