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Inleiding
Met de dienst Weblogin kun je bijvoorbeeld vanaf thuis gebruik maken van je Inhollanddesktopomgeving zoals je op school gewend bent. De software die je dient te installeren voor deze
dienst heet de Citrix Receiver.
We gaan ervan uit dat je weet hoe je programma’s installeert op je eigen privé-computer. (Wanneer dit
niet lukt, kun je daarover via bijvoorbeeld Google informatie inwinnen.)
Deze handleiding geeft weer hoe je de Citrix Receiver-applicatie kunt gebruiken op verschillende
besturingssystemen. Omdat besturingssystemen(Windows7/8/etc., Mac OS X, Linux, mobiele
systemen) nogal verschillen, geeft deze handleiding een algemeen idee hoe de installatie zou moeten
verlopen.
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Installatie van de Receiver-applicatie
Download en installeer
Ga naar receiver.citrix.com. Hier vind je een downloadknop voor de applicatie op jouw
besturingssysteem. In de meeste gevallen download je een bestand wat je kunt openen en installeren,
in andere (vaak mobiele) gevallen kom je terecht in een Appstore, Play Store, etc. Installeer de
software zoals je gewend bent op jouw besturingssysteem.
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Inloggen via de Receiver-applicatie
Eerste gebruik Receiver

Open de applicatie Citrix Receiver

op jouw besturingssysteem.

Er opent een scherm:

Vul hier in: weblogin.inholland.nl en klik op
next.

Je krijgt het volgende scherm, log in op de
applicatie:
Als medewerker:
intranet\voornaam.achternaam
Als student:
intranet\studentnummer
en je Inholland-wachtwoord

Klik op de +

Klik op “All Applications”
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Als medewerker: selecteer “MDW Desktop x64”.

Als student: selecteer “Edu Desktop x64”.

De installatie van Weblogin is nu voltooid, we gaan verder met het opstarten van je desktop.
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Openen Desktop
Indien nog niet gedaan, open de Citrix Receiver

Klik op het roze icoon om je Inholland-desktop te
openen.

bij je applicatieoverzicht.

En je kunt aan de slag met je desktop.
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Inloggen via weblogin.inholland.nl
Inloggen
Open je browser en geef de volgende url in: weblogin.inholland.nl

Voer je Inholland-inloggegevens in.

Je komt terecht op een overzichtspagina.

Selecteer de tab “Desktops”.
Als medewerker: selecteer “MDW Desktop x64”.
Als student: selecteer “Edu Desktop x64”.

Er start een connectieproces…

Selecteer Permit use.

Deze melding is optioneel, maar als het zich
voordoet selecteer Permit use of the devices.
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En je kunt aan de slag met je desktop.
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Werken in de Inholland-Desktop
Eerste keer inloggen

Applicaties start je altijd vanaf de startknop. Je
kunt deze niet vastzetten in de taakbalk of op het
bureaublad. De enige correcte wijze is om deze
starten vanuit het startmenu.

Applicaties zijn te vinden onder Citrix
1
Applications of My Applications .
Mis je hier een applicatie? Kijk dan in de
Application Catalog om deze te installeren.
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Een Install - <name> betekent dat de applicaties niet (meer) geïnstalleerd is. Klik op Install - <name> om de
applicatie (weer) te installeren.
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Toevoegen applicaties

Dubbelklik op de Application Catalog. De
Application Catalog wordt opgestart:

Stel, je wil de Van Dale woordenboeken
gebruiken.

Van Dalewoordenboeken is gevonden. Klik op
Installeren (rechtsonderin).

De installatie wordt gestart:

In het zoekveld rechtsboven kun je applicaties
opzoeken:

Zoek dan eerst op Van Dale:

Klik op Ja om de installatie te starten:

De installatie is bezig
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De installatie is gereed. De applicatie kan
gebruikt worden.

12

Opmerkingen
a. Het kan zijn dat de applicatie na installatie
toch niet zichtbaar is. In dat geval klik je op Refresh Startmenu

b. Als je opnieuw inlogt op weblogin, dan kom je mogelijk op een andere server, waardoor
applicaties opnieuw geïnstalleerd moeten worden. My Applications bevat dan
Install - <name>.
c.

Iedere nacht wordt de Citrixomgeving opgeschoond, dus de volgende dag begint weer met
een schone lei, waardoor applicaties mogelijk opnieuw geïnstalleerd moeten worden.
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