GEBRUIK MEERDERE SCHERMEN IN CITRIX
Het is heel belangrijk dat je onderstaande stappen uitvoert lokaal op jouw toestel en zeker
niet op Citrix. Klik met jouw rechtermuisknop op het bureaublad van jouw pc. Kies voor
“Beelscherminstellingen”.

Je ziet nu onderstaand scherm.
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Scrol nu naar beneden tot aan “Meerdere beeldschermen” waar je “Deze beeldschermen
dupliceren” ziet staan. Klik dit open en kies voor “Deze beeldscherm uitbreiden”

Je krijgt deze melding, kies hiervoor “Wijzigingen behouden”.

Normaal zal je nu zoiets zien.

2

Nu controleer je best even of de schermen in de juist volgorde staan. Dit doe je door te
klikken op “identificeren”. Je zal nu nummers op jouw schermen zien staan. Dit zou exact
moeten zijn zoals je in het onderstaande scherm ziet. Dus in dit geval zou nummer 1 om jou
linkse scherm moeten komen en 2 op jouw rechtse scherm. Als dit niet zo is kan je dit
eenvoudig oplossen door het nummer 1 in het scherm hieronder te verplaatsen naar rechts.
Nu op klikken op “Toepassen”.

Nu dien je per scherm nog na te kijken of de schaalgrote dezelfde is. Klik nummer 1 zodat
deze blauw is en scrol naar beneden “Schaal en Lay-out”. Hier staat dit op 100%.

Klik nu op scherm 2 (nummer) zodat dit ook blauw wordt en scrol dan naar beneden naar
“Schaal en lay-out”. Dit moet hetzelfde zijn als bij het andere scherm, dus normaal 100%. Nu
is alles inorde en mag je inloggen op Citrix.
Eens Citrix op gestart, zal je normaal bovenaan een zwart balkje zien met witte blokjes. Hier
mag je op klikken.

Je ziet nu dit, kies voor “Venster”. Door de balk bovenaan vast te nemen kan je nu het
venster van Citrix verslepen. Zorg ervoor dat het scherm van Citrix op beide schermen
zichtbaar is. Al is het maar een klein stuk. Klik nu op “Volledig scherm” en jouw Citrix scherm
zal mooi uitbreiden over beide schermen.
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