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Installatie Citrix receiver 

Vooraleer er connectie kan gemaakt worden met onze Vero-server dient de 
Citrix receiver via onderstaande link gedownload te worden: 

http://receiver.citrix.com/  

Je komt op onderstaande pagina terecht, klik op "download Receiver for Windows" 
indien u beschikt over een Apple-toestel zal hier natuurlijk "for Mac" staan. De pagina 
gaat zelf gaan kijken over welk systeem u beschikt en stelt dan ook de juiste download 
voor. 

 

Eens Citrix gedownload is, zal u onderstaande te zien krijgen: 

 

 

Klik nu op "Install Citrix Receiver" om de Citrix receiver te installeren. 

  

Citrix Receiver 
Access your apps, data and desk-tops hom any device. 

Downbad Receiver tor Windows 

© 1999- 2012  C i t r i x S ys t ems ,  Inc .  A l l  R ights  Res er ved I  T erms  of  Use I  Pr i vac y  

http://receiver.citrix.com/
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Instellen Safari 

Ga eerst en vooral naar http://www-rohan.sdsu.edu/ipsCA/safari.html om het “IpsCA 
Global CA root” certificaat te downloaden. Volg tevens de instructies die worden 
weergegeven op de site om het certificaat toe te voegen en te vertrouwen. 

Tik nu onderstaande link in, dit is tevens de link die u telkens zal dienen te gebruiken 
om in te loggen op ons systeem. Voeg deze dus best toe aan uw favorieten. 

https://klanten.bakertillybelgium.be  

Bovenaan links ziet u het apple-icon en daarnaast “Safari”. Klik op “Safari” en 
vervolgens op “voorkeuren”. 

 

 
 
U zal onderstaand scherm te zien krijgen, kies voor beveiliging. Klik vervolgens op 
“Beheer website-instellingen” 
 

 
  

http://www-rohan.sdsu.edu/ipsCA/safari.html
https://klanten.bakertillybelgium.be/
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Klik nu op “Citrix Receiver Plug-in” en kies voor “Sta toe” 
 

 

 
 
Sluit Safari af en start dan Safari terug op. Ga nu terug naar onderstaande link: 

https://klanten.bakertillybelgium.be  
 

Inloggen op Citrix en Vero 

Ga naar de site https://klanten.bakertillybelgium.be zodat u onderstaand scherm te 
zien krijgt. Vul hier nu u logingegevens in die u via mail ontvangen heeft. Klik 
vervolgens op “Log on”. 
 

 
 
LET OP: Indien u toestel vraagt om de login-gegevens op te slaan, kiest u om dit niet 
te doen en dit om beveiligingsredenen. 

Afhankelijk van u formule krijgt u nu onderstaand scherm waar u kan klikken op “Vero 
BTB” zodat Vero (boekhoudpakket) opgestart wordt of “Desktop” zodat de desktop 

opgestart wordt waar u dan het Vero icon  zal zien staan. 

https://klanten.bakertillybelgium.be/
https://klanten.bakertillybelgium.be/
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U zal onderstaand scherm te zien krijgen waar een aantal meldingen op komen. 
 

 
 
Eens Citrix opgestart dient u nog te dubbel klikken op het Vero icon om Vero op te 
starten. 

Bij het volgende scherm dient u de ontvangen login-gegevens van Vero in te vullen. 
Eens ingevuld klik dan op het “groene vinkje”. 
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Nu kan u de dossiercode of de dossiernaam invullen en druk vervolgens op de “enter” 
toets. Nu nog op het groene vinkje klikken en Vero zal opgestart worden. 
 

 


