Instalacja i konfiguracja klienta OpenVPN
w systemie Windows 8
1. Pobierz klienta OpenVPN ze strony - https://support.vpn4u.pl/downloads.php

2. Zainstaluj klienta OpenVPN jak na poniższych screenach – instalacja wymaga jedynie potwierdzania
poszczególnych kroków. Instalator może poprosić o zgodę na instalację sterowników interfejsu TAP na co
oczywiście zgodę wyrażamy klikając w „Zainstaluj:

3. Po zainstalowaniu klienta OpenVPN na pulpicie zostanie utworzony skrót do programu jak poniżej.

4. Aby klient OpenVPN mógł działać poprawnie musi być uruchomiony z uprawnieniami administratora. (we
właściwościach, w zakładce „Zgodność” zaznaczamy „Uruchom ten program jako administrator”)

5. W tym momencie mamy już zainstalowanego klienta OpenVPN, przystąpmy do konfiguracji usługi. W tym
celu zaloguj się w panelu klienta – http://support.vpn4u.pl

6. Na stronie głównej Panelu klienta kliknij w „Usługi” – zostaniesz przeniesiony na stronę wszystkich
zamówionych usług.

7. Następnie przy aktywnej usłudze kliknij w symbol > z prawej strony ekranu dzięki czemu zostaną
wyświetlone szczegóły wybranej usługi.

8. Na stronie ze szczegółami usługi widoczne są login i hasło do usługi VPN – dane te SA również w email
potwierdzającym aktywację konta. W zakładce „Centrum Plików” znajdują się pliki konfiguracyjne które
należy pobrać na swój komputer. Pliki spakowane są ZIP-em.

9. Po pobraniu plików konfiguracyjnych należy je wypakować do folderu C:\Program Files\OpenVPN\config

W tym momencie mamy zainstalowanego klienta OpenVPN i wgrana konfigurację. Pozostało nam połączyć
się z siecią za pomocą VPNa.

10. Uruchamiamy klienta OpenVPN (poprzez dwukrotne klikniecie w ikonę na pulpicie) – Zostaniemy przez
system zapytani czy zezwalamy na wprowadzenie zmian – oczywiście odpowiadamy twierdząco „Tak”.
Program po uruchomieniu zostanie zminimalizowany na dolnej belce w prawym rogu.

11. Aby połączyć się z wybranym serwerem klikamy prawym klawiszem myszy na ikonce OpenVPNa i z
rozwiniętej listy wybieramy interesujący nas serwer a następnie klikamy „Połącz”

12. W tym momencie zostaniemy poproszeni o login i hasło – login i hasło wysyłane SA emailem przy aktywacji
konta jak również znajdują się w panelu klienta

13. Po wprowadzeniu poprawnego loginu i hasła klikamy „OK” – w tym momencie następuje inicjacja połączenia
z serwerem VPN. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie zobaczysz komunikat w formie chmurki/dymka jak
poniżej i ekran ikonki OpenVPNa zmieni kolor na zielony.

14. Efekt działania VPNa możemy sprawdzić na stronie do sprawdzania IP np.: https://www.whatismyip.com/

15. Aby rozłączyć się z danym serwerem VPN wystarczy kliknąć na ikonkę OpenVPN prawym przyciskiem myszki,
z listy wybrać serwer do którego jesteśmy połączeni i klik mac w „Rozłącz”

