Kom i gang med at bruge Fjernskrivebord (Remote desktop)
1.

Højreklik på den vedhæftede fil som hedder Firmaidrætten.rdp, og vælg ”Gem som”
Det anbefales at du gemmer filen på dit skrivebord.

2.

Du skal nu finde nedenstående ikon på dit skrivebord og dobbeltklikke på det

3.

Klik på ”Opret forbindelse” i nedenstående billede.
Tip. Sæt hak i ”Spørg mig ikke igen om forbindelser til denne computer”
Så bliver du fremover ikke præsenteret for dette billede
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4.

I nedenstående billede skriver du:
Supernova\ og efter den omvendte skråstreg skriver du det 6 cifrede nummer som er dit brugernavn når
du logger ind på Citrix. Det kunne f.eks. være 504502
I feltet nedenunder skriver du den adgangskode du bruger når du logger ind på Citrix.
Ps. Fremover skal du kun indtaste adgangskoden.

Klik nu på ”OK”

Første gang går der lige lidt tid med at opbygge din profil, og når det er sket, kommer du ind på et skrivebord som
ses nedenfor.
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Her skal du klikke ”Ok” på meddelelsen om TeamViewer, første gang du kommer ind.
TeamViewer er et program der herefter kører så du kan dele din skærm, ved at oplyse en kode, hvis du skal have
support.

Hvis du skal tilbage på skrivebordet på din egen pc, kan du klikke på ” – ” oppe i toppen (Det kan du ikke se på
ovenstående billede)

Og når du vil lukke desktoppen ned, skal du klikke på ”Log off” knappen som du finder på
skrivebordet.

Følgende findes på desktoppen
•
•
•
•

•
•
•

Fællesdrev: er et fildrev som alle foreninger kan se.
Foreningen: Her ligger foreningens filer, og disse kan ses af foreningens brugere.
Det er de samme filer som foreningen kan se i foreningsfolderen på Citrix
Manualer: Her ligger vejledninger til Supernova og aktivering af Office mv.
Office: Her ligger genveje til Office 365 Pro, og disse kan kopieres ud på desktoppen eller lægges på
proceslinjen. Office-ikonerne er dog kun interessante hvis du har en licens til Office 365 Pro, så derfor er de
ikke som udgangspunkt synlige.
SuperNova C5 2012: Denne genvej bliver synlig den 21. november efter data er blevet flyttet fra Citrix om
natten til den 21. nov.
Snipping Tool: Genvej til et lille værktøj, du kan bruge til at tage skærmdumps.
TeamViewer: Er et supportværktøj, hvor firmaidrætten kan overtage din skærm hvis du giver dem et ID
Startes ved enkeltklik på det blå ikon nederst i højre hjørne.
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I proceslinjen findes som udgangspunkt
•
•

Stifinder: Hvis du åbner stifinder kan du også se alle mapper og filer på din lokale pc. Og du kan gemme filer
der hvis du ønsker.
Internet Explorer: som du kan gå på Internettet med.

09-11-2018/ LBA

4

