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HANDLEIDING 
CLIENT SOFTWARE
Hoe installeert u de software en hoe kunt u er gebruik van maken.
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Voor u begint 

De Client software is ontwikkeld als onderdeel van de Remote Engineer Support 
oplossing. Middels deze Client software kan een VPN verbinding tot stand gebracht 
worden met één van de service locaties (Remote Engineer routers). 

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u deze software installeert en hoe u deze 
kunt gebruiken.

Om deze Client licentie te kunnen gebruiken, moet er in de Portal eerst een 
gebruikersaccount zĳn aangemaakt. Raadpleeg de handleiding van de portal 
wanneer u niet weet hoe u dit moet doen.
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Client Installatie 

Voor het installeren van de Client software dient u de onderstaande stappen uit te 
voeren:

Stap 1 Open een webbrowser en type in de adresbalk het volgende adres:

http://www.remoteengineer.eu/download/software/RemoteEngineerClient.exe

Stap 2 Voordat het bestand wordt gedownload zal er worden gevraagd of u dit 
bestand wilt uitvoeren, opslaan of annuleren. Kies voor uitvoeren.

Stap 3 Vervolgens zal uw browser een beveiligingswaarschuwing geven, klik op 
uitvoeren.

Stap 4 Wanneer het downloaden is voltooid klikt u op uitvoeren om de installatie te 
starten.
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Client Installatie 

Stap 5 Wanneer u het onderstaande scherm te zien krĳgt klikt u op Next.
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Client Installatie 

Stap 6 Vervolgens kunt u, wanneer u dat wenst, de installatie directory opgeven. 
Standaard wordt de Client in de Program Files directory geïnstalleerd. Klik op Next 
om verder te gaan.
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Client Installatie

Stap 7  In het volgende scherm wordt u gevraagd om de daadwerkelĳke installatie te 
starten, wanneer u dat wilt klikt u op Next.

Stap 8  De client wordt nu geïnstalleerd. Vervolgens wordt een virtuele netwerk 
adapter aan uw PC toegevoegd. 
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Client Installatie 

Stap 9  Het onderstaande scherm geeft weer dat de installatie is gelukt. Klik op 
Close.
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Eerste keer opstarten 

De Client software wordt gestart door op Start te klikken, vervolgens naar All 
Programs, Remote Engineer B.V. en dan op Remote Engineer Client te klikken.

Alleen de eerste keer dat de Client software wordt gestart,
zal de software vragen om de volgende gebruikers specifieke gegevens: 

•  Company number
•  Username
•  Password 

Deze gegevens zĳn u automatisch toegestuurd via de E-mail toen uw 
gebruikersaccount is aangemaakt in de Web Portal. Als u niet weet hoe u een 
gebruikersaccount kunt aanmaken in de Web Portal, dient u de handleiding van de 
Web Portal te raadplegen. Zodra deze gegevens zĳn ingevuld klikt u op Next en zal 
de Client software doorstarten.
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Lay-out aanpassen  

Algemeen
Wanneer de Client is opgestart, krĳgt u een overzicht te zien van alle locaties 
waarmee u verbinding kunt maken. De toegangsrechten van de verschillende 
gebruikers kunt u instellen en veranderen in de Web Portal. Standaard worden de 
volgende gegevenskolommen weergegeven:

Name:    de naam van de servicelocatie.
Country:    land van de servicelocatie.
Connected since:   vanaf welk moment de locatie verbinding heeft met   
     een van de connectionservers.
Last WAN IP address:  het verkregen WAN IP van de servicelocatie.
Remote subnet   het ingestelde subnet op de servicelocatie.
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Lay-out aanpassen   

Verborgen gegevenskolom weergeven
Door met de rechter muistoets op de balk Name te klikken verschĳnt het volgende 
pulldown menu:

Hier klikt u op Column Chooser en dan zal het volgende scherm verschĳnen:

Door nu op één van de in het scherm getoonde opties te dubbelklikken zal deze 
worden toegevoegd aan de weergegeven kolommen.



12

Lay-out aanpassen  

 
Gegevenskolom verbergen
Wanneer u een van de getoonde kolommen uit de lay-out wilt verwĳderen,
klikt u met de rechter muistoets op de kolom die u wilt verwĳderen en
selecteert u Remove This Column.

In de onderstaande afbeelding kunt u zien dat de geselecteerde kolom
niet meer wordt weergegeven.
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Autofilter 

Gebruik	van	het	autofilter
Bovenaan de lĳst met beschikbare locaties ziet u een rĳ met lege velden.
In de onderstaande afbeelding is deze rĳ geel gemarkeerd.

Wanneer u in een van deze geel gemarkeerde velden iets invoert, zal dat gelden als 
filter voor die kolom. Gebruik van de volgende “Wildcards” is toegestaan, “%” of “ ” .

Groeperen van locaties
In de Remote Engineer Client software is het mogelĳk locaties te groeperen. Dit 
groeperen werkt op de volgende manier:

1.  Ga met uw muis naar de kolom die u wilt groeperen.
2.  Selecteer deze kolom met de linker muistoets en houd deze ingedrukt.
3.  Sleep de kolomkop naar donkerblauwe veld vlak boven de kolomnamen.
4.  Laat de linker muistoets weer los. 
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Autofilter  

In de afbeelding hieronder is te zien hoe dit er uitziet als er wordt gegroepeerd op 
“Country”.
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Verbinding maken met een locatie  

Verbinding maken
Wanneer u verbinding wilt maken met een locatie dubbelklikt u met de linker 
muistoets op de naam van de locatie in de lĳst (u kunt ook de gewenste locatie 
selecteren en dan op de knop Connect klikken).

Vervolgens wordt het onderstaande scherm getoond waar u gevraagd wordt een 
Case te selecteren.

Als er voor het eerst met een locatie wordt verbonden, zĳn er geen “open cases” en 
moet er dus een nieuwe “case” worden toegevoegd. Dit doet u door met de muis op 
de knop Add new case te klikken. Het programma zal u vervolgens vragen om een 
beschrĳving en een machine.
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Verbinding maken met een locatie  

Het is aan te bevelen een tekst in te voeren die beschrĳ ft wat de reden van het maken 
van de verbinding is, zodat deze later eenvoudig is te herkennen. Met Machine
wordt bedoeld het apparaat achter de Router waarmee u verbinding wilt maken. Deze 
selectie wordt alleen gebruikt voor de administratieve verwerking van het “Case&Call 
management” en heeft geen invloed op de verbinding zelf. In de Web Portal kunt
u machines aan een locatie toekennen, vervolgens kunt u deze dan in de Client 
software selecteren.

Wanneer de beschrĳving en de Machine is ingevuld klikt u op de knop Save en wordt 
de verbinding met de geselecteerde locatie gemaakt.

Wanneer de verbinding tot stand gebracht is wordt het
Remote Engineer icoon rechts onderin Windows (naast de klok) groen.
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Verbinding maken met een locatie  

Verbinding verbreken 
Om de verbinding met een locatie te verbreken, klikt u met de rechter muistoets op 
het Remote Engineer icoon naast de klok, deze is groen als er een actieve verbinding 
is. Het hiernaast getoonde menu zal worden getoond, dit menu heeft de volgende 
opties:

Open    de lĳst met locaties waarmee verbinding kan worden 
    opgebouwd, wordt getoond.
Visit portal   de directe link naar de Remote Engineer Web Portal.
Change case/call:   het aanpassen van de actuele “Case&Call” informatie.
Connection status  de weergave van de status van de actuele verbinding.
Exit:    het afsluiten van de Client software.
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Verbinding maken met een locatie  

Om de actuele verbinding te verbreken kiest u Open, vervolgens krĳgt u de lĳst te 
zien met alle locaties. Het Remote Engineer icoon van de locatie waar u mee bent 
verbonden, is groen gekleurd. Wanneer u in dit venster op de knop Disconnect klikt 
wordt de verbinding verbroken.
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Verbinding maken met een locatie  

Wanneer de verbinding verbroken is, zal de Client software u vragen om de “Call 
details” middels het hieronder weergegeven scherm:

Hier geeft u aan welke werkzaamheden u remote heeft uitgevoerd. Deze 
werkzaamheden kunt u onderverdelen in verschillende categorieën en ook dient er 
aangegeven te worden wat de status is van de Case.
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Verbinding maken met een locatie 

Bijvoorbeeld:
Een klant belt met de klacht dat zĳn machine het niet doet. U maakt verbinding met 
de locatie, en maakt een nieuwe Case aan met als naam ”Machine start niet”. 
Wanneer de verbinding is opgebouwd, komt u er achter dat de klant de noodstop 
moet uittrekken alvorens hĳ op reset drukt i.p.v. andersom. Wanneer dit aan de klant 
is uitgelegd, kan de klant de machine weer opstarten. U verbreekt de verbinding en 
de Client software vraagt u naar de Call details, en u vult de volgende informatie in: 

 Activity:  Meekijken klant *
 Description: Klant uitgelegd hoe hĳ het noodstopcircuit kan resetten.
 Status:   Closed **

In een ander geval, wanneer blĳkt dat de storing niet op afstand is op te lossen en 
een monteur er naar toe moet gaan, of als u of een collega later aan dit probleem 
verder moet werken, vult u als status Open in. Alle niet gesloten “Cases” die bĳ de 
geselecteerde locatie horen worden weergegeven bĳ het maken van de verbinding.

*:  Activiteit types kunt u aanmaken en verwĳ deren in het Web Portal.
**: Statussen kunt u aanmaken en verwĳ deren in de Web Portal.
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Verbinding maken met een locatie 

Wanneer u per ongeluk op de knop Disconnect heeft geklikt kunt u in het Call details 
venster op Reconnect klikken. In dit geval hoeft er geen informatie te worden 
ingevuld en zal de verbinding direct weer worden opgebouwd. Wanneer u de 
rapportage later raadpleegt in het Web Portal zal dit worden weergegeven als één 
call.
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Extra gebruikersaccount  

Invoeren van een extra gebruikersaccount

Wanneer u de Remote Engineer Support oplossing gebruikt voor verschillende 
bedrĳven is het gewenst deze in één Client af te handelen (het installeren van twee 
Client’s is niet mogelĳk).

Wanneer u bĳ voorbeeld gebruik maakt van een freelance programmeur die u 
toegang wilt geven tot een bepaalde locatie en deze programmeur voor andere 
klanten ook al gebruik maakt van Remote Engineer. Om dit te ondervangen is de 
mogelijkheid ingebouwd meerdere  accounts in te voeren. Het invoeren van extra 
accountgegevens doet u in het menu File, Vervolgens klikt u op Settings. 

Het onderstaande scherm zal vervolgens worden getoond, hier kunt u door op de
knop Add te klikken een account toevoegen. Om een account te verwĳderen klikt
u op de knop Delete.



23

Notificatie pop-up  

Uitschakelen van de verbindings pop-up

Wanneer een router verbinding maakt met de connection server wordt er standaard 
op elke PC waar de Client software actief is, de volgende pop-up getoond.

Wanneer u deze meldingen wilt uitschakelen, kunt u dat doen in het Settings menu. 
U kunt het Settings menu oproepen door met de muis op File te klikken, vervolgens 
klikt u op Settings.

Het onderstaand Settings menu zal worden getoond:

Onder het kopje General staat een selectievakje, waar u het tonen van de pop-up 
kunt uit- en ook weer kunt inschakelen
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Foutmeldingen  

Licentie	overschrĳding

Wanneer u binnen de Remote Engineer Support oplossing gebruik maakt van 
meerdere gebruikers accounts en u slechts één licentie heef aangeschaft, kunt u 
geconfronteerd worden met een melding dat het aantal licenties niet toereikend is. 

Wanneer u bĳ voorbeeld één Clientlicentie heeft en twee gebruikersaccounts heeft 
aangemaakt en u wilt op het zelfde moment met een locatie verbinden (het maakt niet 
uit of dit een zelfde locatie is of een andere locatie), zal de persoon die het laatste een 
verbinding tot stand brengt de volgende melding krĳgen:

Dit kunt u alleen voorkomen door een extra Clientlicentie aan te schaffen.

Remote	Engineer	Router	gaat	offline
Wanneer de Router zĳn verbinding verliest met de Remote Engineer Connection 
server wordt dit weergegeven door middel van de volgende pop-up: 

Vervolgens zal de Client software u vragen naar de Call informatie. Meer informatie 
over het invullen van de rapportage vindt u op bladzĳde 18.
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Systeemeisen 

Windows XP SP2 of hoger
Toegang tot het internet

De Client software maakt gebruik van de volgende poorten: 

Uitgaand 80 TCP  niet gefilterd naar rencon01.remoteengineer.eu tot ren  
    con02.remoteengineer. eu of 87.195.107.113 en    
    87.195.107.225

Uitgaand 443 TCP niet gefilterd naar rencon01.remoteengineer.eu tot   
    rencon02.remoteengineer. eu of 87.195.107.113 en   
    87.195.107.225

Uitgaand 1193 UDP niet gefilterd naar rencon01.remoteengineer.eu tot 
    rencon02.remoteengineer. eu of 87.195.107.113 en    
    87.195.107.225
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Contactgegevens  

Remote Engineer B.V. 
It Vegelinskampke 11,
8491 PD Akkrum (NL)
www.remoteengineer.eu, 
Tel: +31 566 796 515, 
sales@remoteengineer.eu

Copyright © 2020 Remote Engineer B.V. Alle rechten voorbehouden. 
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