
 אוניברסיטאי VPNשירות גישה להוראות להגדרת 
  10iOSהפעלה מערכת  – iPadבמכשיר 

 

 Check Point Capsule Connectולהוריד את האפליקציה:  AppStoreיש לגשת ל  .1

 
 



 iPadלאחר הורדת האפליקציה, היא תופיע על מסך מכשיר ה  .2

 
 



 יש להפעיל את האפליקציה על ידי לחיצה על התמונה שלה. יתקבל המסך הבא: .3

 
 "Manual Connection"ור שכתוב מתחתיו: במסך זה יש ללחוץ על הכפת

 



 יתקבל המסך הבא: .4

 
היא:  VPN. כתובת שרת ה VPNבמסך זה יש להכניס את הכתובת של שרת ה 

vpn.bgu.ac.il  
יש ללחוץ על  לאחר הכנסת הכתובת יש לוודא שהפרטים אצלכם נראים כמו במסך זה.

 ."Create"הכפתור שכתוב עליו 
 



 יתקבל המסך הבא .5

 
הטלפון יש , כלומר, סיסמא שמקבלים באמצעות מכשיר Software Tokenבמידה ורכשתם 

יש לדלג (כרטיס אבטחה קשיח) Hard Tokenלבצע את הפעולות שלהלן. במידה ורכשתם 
 .11לסעיף 

 
 "Username and Password"במסך זה יש ללחוץ על האפשרות: 

 



 יתקבל המסך הבא: .6

 
 vpn.bgu.ac.il  במסך זה יש ללחוץ על המקום בו רשום

 



 יתקבל המסך הבא: .7

 
 "Yes"במסך יש ללחוץ על הכפתור 

 



 יתקבל המסך הבא: .8

 
יש להכניס את שם המשתמש באוניברסיטה בצורה הבאה: , Userבשדה במסך זה 

zzzz@vpn  .תחת השדהכפי שרואים בצילום המסך  Password  יש להכניס את הסיסמא
המותקנת במכשיר  RSA SecurID Software Tokenשהתקבלה באמצעות האפליקציה 

לאחר הכנסת כל הפרטים יש ללחוץ על  ).10(קבלת הסיסמא מתוארת בסעיף  הטלפון.
 "Connect"הכפתור: 

 



 צריך להתקבל המסך הבא:והסיסמא נכונים, במידה ושם המשתמש  .9

 
 

 הסיסמא מתבצעת בצורה הבאה: קבלת .10
. המותקנת במכשיר הטלפון RSA SecurID Software Token האפליקציה  א. הפעלת

 מתקבל המסך הבא:



 
ספרות אבטחה שהתקבלו בזמן רכישת השירות  PIN )4במסך זה יש להכניס את מספר ה 

 באוניברסיטה)
 לאחר מכן יש ללחוץ על החץ הכחול בצד ימין של התיבה בה הוכנס המספר.

 
 ב. יתקבל המסך הבא:

 
 .8כפי שמוצג בסעיף  ”Password“את הסיסמא שצריך להכניס בשדה  מסך זה מציג

מתחת לסיסמא המוצגת, ניתן לראות ספירה אחורה של כמות השניות שנותרו עד שהסיסמא 
לשדה המתאים כמתואר בסעיף מתחלפת. במידה והסיסמא התחלפה לפני שהיא הוכנסה 

 עה על המסך.את הסיסמא החדשה שהופי Password, יש להכניס לשדה 8
 



  (כרטיס אבטחה קשיח) Hard Tokenבמידה ונרכש  .11

 
 ."RSA SecurID"ל האפשרות: יש ללחוץ במסך זה ע

 



 יתקבל המסך הבא: .12

 
 "KeyFob"במסך זה יש ללחוץ על האפשרות: 

 



 יתקבל המסך הבא: .13

 
 .vpn.bgu.ac.il  במסך זה יש ללחוץ על המקום בו רשום

 



 יתקבל המסך הבא: .14

 
 VPNזהו המסך בו מכניסים את פרטי המשתמש והסיסמאות עבור שירות ה 

 zzzz@vpnבאוניברסיטה בצורה הבאה:  יש להכניס את שם המשתמש Userתחת השדה 
 ספרות) 4שקיבלתם בזמן רכישת השירות ( PINיש להכניס את מספר ה  PINתחת השדה 
אשר  SecurIDהספרות המופיעות על ה  6יש להכניס את  Tokencodeתחת השדה 

 "Connect"לאחר הכנסת כל הפרטים יש ללחוץ על הכפתור:  מתחלפות כל דקה.
 



 במידה ושם המשתמש נכון והסיסמא נכונה צריך להתקבל המסך הבא: .15

 
 

 יש לפתוח את האפליקציה VPNבסיום העבודה עם שירות ה  .16
 Check Point Capsule Connect  וללחוץ על הכפתור"Disconnect". 
 

 
 בהצלחה.


