
TUTORIAL VPN SESA

No browser acessar o link abaixo:

https://vpn.saude.ce.gov.br

Na tela de login, colocar suas credencias de rede da SESA, conforme
exemplo abaixo:

ACESSO AO SERVIDOR DE ARQUIVOS (PASTA COMPARTILHADA)

Clicar na pasta desejada

Serão apresentadas todas as pastas e documentos.

https://vpn.saude.ce.gov.br/remote/login?lang=en


IMPORTANTE: Para realizar alterações nos documentos, continuamos
seguindo o padrãoSESAonde,ousuáriodeverábaixarodocumento (download)
para sua máquina e no documento salvo na máquina, realizar as alterações
desejadas, salvar e após finalizar as alterações, subir o documento no
compartilhamento novamente (upload).

Realizando o DOWNLOAD:

1 - Ir no diretório que o arquivo se encontra.
Com apenas um clique no arquivo aparecerá a tela para salvar o

documento.



2 - Realizando o UPLOAD:

Ir no diretório onde quer salvar o arquivo.

Clicar somente uma vez no terceiro ícone que se encontra no canto
superior direito da tela, conforme mostra imagem abaixo.

Clicar em Browse onde aparecerá a tela para selecionar o arquivo que
deseja salvar no servidor, após clicar em OK. Documento salvo.

3 - Criar uma pasta

Clicar somente uma vez no segundo ícone que se encontra no canto
superior direito da tela, conforme mostra imagem abaixo.



Digitar o nome da pasta e clicar em OK

4 - Renomear ou Excluir um arquivo/pasta

Do lado esquerdo do arquivo/pasta selecionar o que deseja.
Do lado direito clicar na opção que deseja realizar com o item selecionado:

Lixeira para exclusão e Lápis para renomear.

5 - Finalizar acesso

Na parte superior direita da tela, clicar somente uma vez em seu usuário e
logo após em Logout, conforme mostra imagem abaixo.



ACESSO AOS SISTEMAS WEB - SESA

Clicar no sistema/site desejado.

Obs.: Para inclusão de “Sistemas WEB” no Portal VPN, o funcionário deve
entrar em contato com a Central de Suporte através dos ramais 5120, 5174,
5175, 5262, 5279 ou 5270.

Em caso de dúvidas entrar em contato com a Central de Suporte através dos
ramais 5120, 5174, 5175, 5262, 5279 ou 5270.


