
HANDLEIDING INSTALLATIE EN INLOGGEN 

OP NIEUWE CITRIX OMGEVING VOOR MAC 

 

1. Download het nodige certificaat. Dit vind je hier: 

Certificaat Baker Tilly voor MAC 

 

2. Pak het certificaat (in ZIP formaat) uit zodat je een bestand krijgt genaamd “AlphaSSL CA 
– SHA256 – G2.cer”. Dit kan je doen door in Finder op het ZIP bestand te dubbelklikken. 
Dan krijg je dit: 

 

 

3. Installeer dit certificaat door het .cer bestand te dubbelkikken en geef toelating: 

 

4. Open vervolgens de Keychain Access (sleutelhanger) app (zit meestal onder “Utilities”): 

 

Dit geeft volgend scherm: 

https://www.bakertilly.be/sites/default/files/inline-files/AlphaSSL%20CA%20-%20SHA256%20-%20G2_0.zip


 

 

5. Nu zal je dit certificaat moeten vertrouwen: dubbelklik het certificaat, open het menu 
“Trust”, en kies voor “Always trust” in het veld “When using this certificate”, zodat alle velden 
eronder ook op “Always trust” komen te staan en sluit het venster nadien: 

 

6. Download de laatste versie van de Citrix Workspace App. Die vind je hier: 



Download Citrix Workspace app voor Windows, Mac en Chrome - Citrix Netherlands 

Deze link stuurt je automatisch naar de juiste versie (voor MAC dus): 

 

Klik op “Download voor Mac” en je krijgt iets gelijkaardigs (kan uiteraard intussen reeds een  
recentere versie zijn): 

 

https://www.citrix.com/nl-nl/products/receiver.html


Klik op “Download Citrix Workspace app for Mac”, en je krijgt volgend bestand in je 
downloads folder: 

 

 

7. Installeer dit door het bestand te dubbelklikken, kies voor “Install Citrix Workspace.pkg” en 
“Allow” (twee maal): 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vervolgens op “Continue”: 

 

Vervolledig de installatie, en geef uiteraard steeds toelating waar nodig. Op het einde kan je 
gevraagd worden om een account toe te voegen, doe dit NIET, maar klik gewoon op 
“Continue”: 

 



Dan moet je dit krijgen, klik op “Close”: 

 

 

8. Download de laatste versie van de Citrix HDX RealTime Media Engine, deze dient om de 
klank kwaliteit in Skype te verbeteren. Dit vind je hier: 

https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/additional-client-software/hdx-realtime-
media-engine.html 

 

Klik op “Download File”, dan kom je op een volgende webpagina. Opgelet, hier moet je zelf 
de versie voor MAC selecteren om te downloaden, NIET die voor Windows: 

https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/additional-client-software/hdx-realtime-media-engine.html
https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/additional-client-software/hdx-realtime-media-engine.html


 

Je krijgt dan volgende bestand in je downloads folder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Installeer dit door het bestand te dubbelklikken, kies voor “Install HDXRealTimeMedia 
Engine.pkg” en “Allow” (twee maal): 

 

Vervolgens op “Continue”: 

 



Vervolledig de installatie, en geef uiteraard steeds toelating waar nodig. Dan moet je dit 
krijgen, klik op “Close”: 

 

 

10. Tenslotte extern inloggen op Citrix. Gebruik hiervoor Google Chrome, met de volgende 
link: https://xenapp.bakertilly.be. Dan krijg je dergelijk venster: 

 

Mocht je dit NIET krijgen maar een venster wat zegt ‘Install’, dan moet je klikken op  
‘I agree with the Citrix license agreement‘ en vervolgens op ‘(skip to) Log on’. 

https://xenapp.bakertilly.be/

