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Aanmelden op Remote Werkplek
Met de Remote Werkplek, kunt u gebruik maken van de meeste applicaties die ook op uw werkplek
aanwezig zijn. Daarnaast kunt u eenvoudig bij uw eigen documenten op het Universitaire netwerk,
inclusief de werkgroepen en departmentfolders waarop u rechten heeft.

1) Ga naar https://remote.campus.leidenuniv.nl en voer
uw ULCN gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op “Aanmelden”

2) Wanneer de benodigde Citrix Receiver al op uw computer aanwezig is, dan krijgt u hierna de
Remote Werkplek te zien. Hieronder ziet u hoe dit er bij u uit kan zien.
Afhankelijk van de rechten op diverse applicaties, kan onderstaand voorbeeld afwijken.

- De Verkenner geeft u toegang tot uw eigen bestanden binnen de Universitaire omgeving
(P en J-schijf) alsmede de bestanden op uw eigen lokale computer.
- Internet Explorer kunt u gebruiken om bijvoorbeeld vanaf thuis toegang te verkrijgen tot
SAP Selfservice, die niet rechtstreeks van buiten het Universitaire domein toegankelijk is.
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Installeren Citrix Receiver
Als de Citrix software nog niet aanwezig is op uw PC, dan krijgt u onderstaande pagina te zien:

1) Schakel het selectievak onder de [Install]-knop in om akkoord te gaan met de Citrix
gebruikersovereenkomst.
2) Klik op de [Install]-knop om het installatiebestand te downloaden.

3) Selecteer [Run] om de installatie van de Citrix Receiver te starten
(deze melding kan per type webbrowser verschillend zijn)
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4) Indien er een melding van de User Account Control komt, selecteer dan [Yes] om de installatie toe
te staan.

5) Selecteer vervolgens [Start]. Het kan nodig zijn uw pc te herstarten tijdens het installatieproces.

6) Als het verzoek om akkoord te gaan met de licentieovereenkomst verschijnt, kruis dan het vakje I
accept the licence agreement aan en klik [Next].
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Citrix vraagt of u wilt deelnemen aan het programma voor verbetering van de klanttevredenheid.

7) Kies daar voor No, Thanks en bevestig met [Install].
8) Tot meldt Citrix dat de installatie gereed is. Click op [Finish] en u bent klaar.

Nu Citrix receiver geïnstalleerd is, kunt u direct inloggen met uw ULCN gebruikersnaam en
wachtwoord bij een volgend bezoek aan https://remote.campus.leidenuniv.nl.
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Gebruik Remote Werkplek
1) Nadat u ingelogd bent op https://remote.campus.leidenuniv.nl krijgt u onderstaand scherm te
zien. Let wel op dat de applicaties die men te zien krijgt, kunnen verschillen per persoon.

2) Wanneer u op de folder “MS Office 2010” klikt en vervolgens “MS Word 2010” dan komt er een
pop up van Citrix waarin de voortgang van de te starten applicatie is te zien.

Elke applicatie dat gestart wordt in de Remote omgeving zal eerst een pop up zoals hierboven weergeven
voordat de applicatie volledig is geladen.
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3) Omdat het mogelijk is om vanuit de Remote Werkplek, documenten van uw eigen computer te
kunnen bewerken vraag de Citrix Receiver om toegang tot uw computer.
Indien u dit wenst, selecteert u “Permit use”. U heeft daarna via de Remote Werkplek niet alleen
toegang tot de data uit de Universitaire omgeving, maar ook de lokale bronnen, zoals de lokale
harde schijf, USB stick, DVD-Drive, etc.
Wanneer u “Do not ask me again for this site” selecteert, dan wordt deze Security Warning
vervolgens nooit meer weergegeven bij volgende bezoeken aan de Remote Werkplek.
Indien u niet wil dat u documenten van uw eigen computer kunt openen, bewerken of opslaan
dan selecteert u “Block access”.

4) Vervolgens zal de gekozen toepassing gestart worden.
5) Afsluiten van applicaties gaan via het kruisje, zoals u binnen Windows gewend bent
(sla wel eerst uw documenten op)
Door op “Afmelden” en vervolgens “Afsluiten” te klikken, worden alle openstaande Citrix
applicaties gesloten en wordt u afgemeld op de Remote omgeving.

Opmerking: Stel dat u enkel de webbrowser weg klikt, dan blijven de geopende applicaties nog
tijdelijk actief. Zo kunt u bijvoorbeeld na een herstart van uw laptop, weer inloggen en verder gaan
waarmee u bezig was.
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