Het Nederlands Diensten Centrum voor ICT

Eerste gebruik NDC-IT Cloud Infrastructuur
Welkom bij NDC-IT, uw dienstverlener op het gebied van Cloud Computing diensten.
Deze instructie is bestemd voor NDC-IT gebruikers die voor de eerste keer inloggen op de Cloud
Infrastructuur van NDC-IT.

A - Indien u gebruik van de Wyse of HP Thin Client computer dan wordt de verbinding automatisch
opgebouwd. Het enige dat u nodig heeft is een Gebruikersnaam en een Wachtwoord. Deze
gegevens worden aan u beschikbaar gesteld via uw beheerder of contactpersoon.

B - Indien u gebruik maakt van een Desktop / Notebook of een ander type (thuis)werkplek, dan
dient u eerst de onderstaande instructie voor Installatie van de Citrix Receiver te volgen.
NB1. Het installeren van de Receiver is eenmalig en hoeft alleen de eerste keer dat u zich bij de
Cloud omgeving NDC-IT aanmeldt te worden uitgevoerd. Indien u niet gemachtigd bent om het
Receiver programma op uw computer te installeren, neemt u dan contact op met uw
contactpersoon bij NDC-IT.
Uiteraard kunt u voor vragen contact opnemen met onze Servicedesk via Servicedesk@ndc-it.nl of
via telefoonnummer 085-2100605.

Installatie instructie Citrix Receiver Desktop / Laptop:
Deze installatie instructie is bestemd voor NDC-IT gebruikers die via een Desktop of Laptop gebruik
maken van NDC-IT Cloud infrastructuur diensten.
Bij deze instructie wordt er vanuit gegaan dat uw Desktop / Laptop beschikt over een standaard
Microsoft Windows besturingssysteem (Windows-7, Windows-10) of Apple IOS. De Citrix Receiver
installatie programmatuur herkent automatisch uw besturingssysteem. Desgewenst kunt u
handmatig op de website van Citrix een andere keuze maken.
NB2. iPad of tablet gebruikers kunnen een Citrix Receiver gratis uit de APP-store van Apple of andere locaties
downloaden.
NB3. De getoonde afbeeldingen en vragen kunnen afwijken ivm andere Windows besturingssystemen.
NB4. Voorwaarden voor het kunnen uitvoeren van deze instructie is toegang tot Internet.
NB5.. U dient u te beschikken over een geldige gebruikersnaam en wachtwoord.
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Stap 1: De Citrix Receiver wordt gratis door Citrix beschikbaar gesteld en is noodzakelijk om veilig
en betrouwbaar met uw Cloud infrastructuur te kunnen werken. Tevens zorgt de Receiver voor
extra functionaliteit zoals het herkennen van printers en scanners. Deze Client kan worden
gedownload op het volgende Internet adres http://www.citrix.com/receiver
Het volgen van de bovenstaande link brengt u naar de onderstaande internet pagina (zie figuur 1).
Citrix zal uw besturingssysteem automatisch detecteren. In onderstaand voorbeeld heeft Citrix een
Microsoft Windows besturingssysteem gedetecteerd. Klik nu op “Download Receiver for Windows”.

Figuur 1

Volgt u hierna de installatie instructie stappen.
NB6. Aan het einde van de installatie procedure wordt u gevraagd om een account toe te voegen.
Deze vraag kunt u negeren. Hier kiest u dan voor “Finish”
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