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Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van dit document  mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
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S.O.S. tool – How-to  

  
 

Versie 1.0 
8/5/2012 

 

Uitvoeren van SolveIT Support Tool voor OSX 

 

Klik op het Apple Logo 

 

Er verschijnt nu een nieuw ‘Downloads’ venster 

Dubbelklik op TeamViewer6.pkg 

 

Klik op ‘Ga door’ 
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Klik op Akkoord 

 

Selecteer ‘Starten’ en klik op Ga door 
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Graag ID en Password aan support medewerker communiceren | 


