PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO E USO DO CLIENTE VPN DA CHECKPOINT (WINDOWS) E
CONFIGURAÇÃO DO ACESSO REMOTO

OBJETIVO: habilitar o uso da VPN em computadores genéricos (fora do PJES) que estejam com
dificuldades de conexão via navegadores de Internet.
VERSÃO: 1.1
AUTOR: Paulo Vinícius Oliveira Santos
DATA: 23/02/2022
PRÉ-REQUISITO: JAVA 8 INSTALADO
1. Em
qualquer
navegador
de
Internet,
vá
https://www.checkpoint.com/pt/products/remote-access-vpn/

até

o

endereço

2. Role a tela da página para baixo até encontrar a opção CLIENTE DE ACESSO REMOTO PARA
WINDOWS E MAC.

3. Clique no botão de DOWNLOAD na opção ACESSO REMOTO PARA WINDOWS.

4. Ao aparecer uma tela semelhante à da figura abaixo, clique no botão DOWNLOAD, conforme
indicado.

5. Escolha o local de sua preferência para salvar o arquivo e clique no botão SALVAR.

6. Vá até a pasta onde o arquivo foi salvo e inicie a instalação do cliente de VPN clicando duas
vezes no arquivo E83.10_CheckPointVPN.msi (ou a versão mais recente disponível).
7. Será apresentada a tela de início de instalação do cliente VPN, semelhante à da figura abaixo.
Clique no botão NEXT para iniciar.

8. Serão apresentadas as opções de instalação do cliente VPN. Escolha a opção ENDPOINT
SECURITY VPN e clique no botão NEXT.

9. Marque a opção I AGREE THE TERMS IN THE LICENSE AGREEMENT e clique no botão NEXT.

10. Clique no botão INSTALL.

11. Aparecerá uma tela solicitando permissão para instalação do aplicativo. Clique no botão SIM
(Windows 8.x/10)/EXECUTAR (Windows 7).
12. Aguarde o término da instalação.
13. Clique no botão FINISH para terminar a instalação do cliente VPN.

14. Na área de notificações, ao lado do relógio do Windows, encontre um ícone semelhante a um
cadeado amarelo, conforme indicado na figura abaixo.

15. Clique com o botão direito neste ícone e selecione a opção CONNECT.

16. Aparecerá uma tela semelhante à da figura abaixo. Clique no botão YES para iniciar.

17. Na tela de início de configuração do acesso remoto, clique no botão NEXT.

18. Preencher o campo SERVER ADDRESS OR NAME com o endereço sgs.tjes.jus.br. Deixe
desmarcada a caixa de seleção DISPLAY NAME. Clique no botão NEXT para continuar.

19. Aguardar o fechamento da conexão remota.
20. No aviso de segurança semelhante à da figura abaixo, clique no botão TRUST AND CONTINUE.

21. Deixe o campo de seleção de login como LDAP, conforme figura abaixo. Clique no botão NEXT.

22. Clique no botão FINISH.

23. Na janela que aparecerá, clique no botão YES.

24. Digite suas credenciais nos campos USERNAME e PASSWORD. Clique no botão CONNECT após
preencher as informações requeridas.

25. Aguarde o término da conexão. Em caso de sucesso, a janela de progresso se encerrará
automaticamente.
26. Para acessar o computador do TJES, aperte os botões “JANELA DO WINDOWS” e “R” e digite
MSTSC. Aperte o botão ENTER ou clique no botão OK.
IMPORTANTE: a sua estação de trabalho deve estar LIGADA e CONECTADA à REDE, e o
usuário ter feito logon local no computador do TJES pelo menos uma vez.

27. Aparecerá uma tela semelhante à da figura abaixo. No campo COMPUTADOR, digite o
endereço IP da sua estação de trabalho do PJES.
28. Para ajustar a qualidade de exibição da tela remota, clique em MOSTRAR OPÇÕES.

29. Na aba GERAL, o nome de usuário deve seguir o padrão SEU LOGIN ou NOME DO
COMPUTADOR DO TJES\SEU LOGIN, conforme figura abaixo.

30. Selecione a aba EXIBIÇÃO. Na opção de CORES, faça a melhor opção de acordo com a
velocidade de conexão de sua Internet (o mínimo recomendável é escolher a opção TRUE
COLOR 24 BITS; se observar lentidão, selecione umas das opções em HIGH COLOR). Clique
no botão CONECTAR.

31. Aparecerá uma tela de aviso sobre a aceitação do certificado digital para concluir a
conexão. Clique no botão SIM.
32. Serão solicitadas suas credenciais de acesso ao seu computador. Digite, nos respectivos
campos de USUÁRIO e SENHA, as mesmas credenciais da Rede Novell. Deixe a caixa de seleção
LEMBRAR-ME desmarcada e clique no botão OK.

33. Deve surgir a tela do seu computador do PJES, indicando êxito na conexão remota.
34. Após a conexão ao computador do PJES ser concluída, o(a) usuário(a) deve mapear as
pastas de rede. No canto inferior direito, junto ao relógio do Windows, encontre o ícone da
Novell (um “N” em vermelho), clique com o botão direito neste ícone e escolha a opção LOGIN
DA NOVELL.

35. Entre com as credenciais de rede.

36. Clique no ícone do Windows Explorer.

37. Confira se os mapeamentos de rede foram executados com sucesso.

