
POSTUP pri inštalácii a preinštalovaní externého pripojenia:

Inštalácia pre INTERNÝCH používateľov:

Krok 1. Spustiť program  - Software center pomocou tlačidla SEARCH / HĽADAŤ alebo pomocou tlačidla Štart / 
Microsoft System Center / Software Center

Krok 2. V programe Software center kliknúť na aplikáciu Fortinet FortiClient



Krok 3. Kliknúť na tlačidlo Install / Inštalovať

Krok 4. Proces inštalácie



Krok 5. Odinštalovanie starej verzie Fortinet a nainštalovanie novej
Poznámka: ak ste predtým nemali nainštalovaný program Fortinet, tak Vám inštalácia prebehne bez tohto upozornenia.

Krok 6. Reštartovanie PC



Krok 7. Po reštarte PC zopakujte kroky 1. a 2., potom kliknite na tlačidlo Retry / Znova 

Krok 8. Program je úspešne nainštalovaný je potrebný REŠTART PC



Krok 9. Spustenie programu FortiClient pomocou tlačidla SEARCH / HĽADAŤ alebo pomocou tlačidla Štart /  
FortiClient / FortiClient

Krok 10. Prihlásenie sa do programu FortiClient
Prihlasujete sa pomocou Vášho firemného konta. Pre úspešné pripojenie do VPN je potrebné za heslo doplniť 6 miestne číslo 
vygenerované z dodaného HW tokenu alebo vygenerované aplikáciou ESET authentication na mobilnom telefóne
a následne kliknúť na tlačidlo PRIPOJIŤ / CONNECT. 



Inštalácia pre EXTERNÝCH používateľov

Skôr ako začnete so samotnou inštaláciou odinštalujte si predchádzajúcu verziu programu FortiClient a 
reštartujte Váš PC.

Krok 1. Stiahneme si inštalačný súbor z uvedeného linku
https://www.chemosvitgroup.com/vpnclient/FortiClient.msi

Krok 2. Klikneme na stiahnutý súbor FortiClient.msi pravým tlačidlom na myši a vyberieme možnosť Run as 
Administrator / Spustiť ako Administrátor

Krok 3. Inštalácia FortiClient.msi – pri inštalácia postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Krok 4. Konfigurácia – Spustíme si aplikáciu FortiClient pomocou tlačidla SEARCH / HĽADAŤ 
alebo pomocou tlačidla Štart / FortiClient / FortiClient

https://www.chemosvitgroup.com/vpnclient/FortiClient.msi


Krok 5. Klikneme na tlačidlo KONFIGUROVAŤ VPN, ktoré sa nachádza v strede spustenej VPN aplikácie.

Krok 6. Nakonfigurujeme si program FortiClient podľa nasledujúceho obrázka a klikneme na tlačidlo ULOŽIŤ

 



Krok 7. Prihlásenie sa do programu FortiClient
Prihlasujete sa pomocou Vášho firemného konta. Pre úspešné pripojenie do VPN je potrebné za heslo doplniť 6 miestne číslo 
vygenerované z dodaného HW tokenu alebo vygenerované aplikáciou ESET authentication na mobilnom telefóne
a následne kliknúť na tlačidlo PRIPOJIŤ.


