
VPN elérés

Amennyiben szeretnénk kijelzőnk alkalmazását távolról elérni, távolról projektet le/fel tölteni, 
avagy kijelzőjére csatlakoztatott eszközünket távolról programozni, a Kinco VPN elérés funkciója 
lehetőséget biztosít ezen feladatok megvalósítására. Kinco HMI kínálatából a G, GH és GT típusú 
kijelzők, valamint a GL070E kijelző alkalmas VPN elérésre,

Szükséges fejlesztői környezet: DTools 3.5.2 vagy újabb változat. Érdemes a procedúra elkezdése 
előtt egy firmware updatet eszközölnünk a kijelzőn, hogy a lehető legfrissebb System Setup menüt 
kapjuk a VPN paraméterek megjelenéséhez. Ehhez bekapcsolással egy időben, tetszőleges helyen 
nyomva kell tartanunk a képernyőt, majd a FirmwareUpdate Mode-ot kiválasztva DTools-ban 
Tools/System Manager-en belül WriteFirmware -re kattintva frissül a kijelző rendszere. 

Első lépésként a következő linkre kattintva be kell regisztrálnunk egy fiókot:
https://edgeaccess.en.kinco.cn/#/login

Fent megadott e-mail címre kapjuk a következő üzenetet a jelszóval, valamint egy hitelesítő linkkel,
amire rá kell kattintanunk. 

https://www.dialcomp.hu/letoltes/Kinco/Kinco%20DTools.zip
https://edgeaccess.en.kinco.cn/#/login


Amennyiben a fenti szöveget kaptuk, sikeresen regisztráltunk, így lesz lehetőségünk belépni a 
webes felületre az e-mailben kapott username és password segítségével. Célszerű a jelszavunkat 
bejelentkezést követően megváltoztatni: 

Sikeres belépést követően a következő oldal fogad minket, ahol az autorization code-ok 
szerepelnének. Azonban ahhoz, hogy ezek megjelenjenek fel kell venni a kapcsolatot a 
forgalmazóval, hogy be tudjuk regisztrálni a fiókot a Kinco rendszerében. Ehhez mindössze a 
regisztrált felhasználónév és e-mail cím szükséges.



Szükséges létrehoznunk legalább egy felhasználót (User Management). Célszerű ugyanazt az e-mail
címet megadunk, mint amit a fiók regisztrációjánál. 

Fogunk kapni az előzőhöz hasonló e-mailt a felhasználó regisztrációjáról, amiben ismét lesz egy 
hitelesítő link amire rá kell kattintanunk. Ez az e-mail tartalmaz egy jelszót is, amire a későbbiek 
során még szükségünk lesz:

Majd meg kell adnunk a HMI -t (HMI management) amin majd szeretnénk a VPN-t alkalmazni. 
Ehhez be kell írnunk az eszköz sorozatszámát, el kell neveznünk a kijelzőt, meg kell adnunk a 
kijelző típusát, és itt kell majd megadnunk a kapott authorization code- ot is:



Mindezek után létre kell hoznunk egy csoportot is (Group management), amihez hozzá kell 
rendelnünk előzően megadott felhasználót és eszközt:



Kinco EdgeAccessViewer szoftvert ide kattintva tudjuk letölteni. Telepítést követően az előzően 
megadott felhasználói adatokkal tudunk belépni a kezelő felületre. Fontos, hogy az Europai szervet 
válasszunk. Adjuk meg a csoport nevét, a regisztrált e-mail címet, valamint a felhasználónév 
regisztrációja után kapott 2. e-mailben szereplő password megadásával Loginolhatunk. (Ezt a 
jelszót később az előzőleg megadott honlapon USER-ként bejelentkezve tudjuk megváltoztatni)

Első belépésnél kérheti a Dtools, valamint az OpenVPN útvonalát, amiknek a telepítési mappáját 
kell kitallózni. Ha gyárilag megadott mappába telepítettük a szoftvereket, akkor a következő képen 
látható az elérési útvonaluk: 

https://www.dialcomp.hu/letoltes/Kinco/Kinco_OpenVPN.zip
https://www.dialcomp.hu/letoltes/Kinco/Kinco%20DTools.zip
https://www.dialcomp.hu/letoltes/Kinco/Kinco_EdgeAccessViewer.zip


A VPN kapcsolat létrejöttéhez nincs más dolgunk, mint a kijelző System Settings menüjében 
DHCP-re állítani az IP címünket, valamint Európai szervert kiválasztva engedélyezni a VPN elérést 
az eszközünkben. Természetesen fix IP cím is használható, ha az alkalmazásunk ezt megkívánja, 
vagy belső hálózaton VPN nélkül is el szeretnénk érni a kijelzőt. 

Az így kapott virtuális IP-vel tudunk távolról rátölteni a kijelzőnkre, és az EdgeAccessVNC-n 
keresztül is ezzel az IP-vel tudjuk távolról elérni a képernyőnket.


