Handleiding installatie Citrix voor
Windows
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Installatie Citrix Workspace
Vooraleer er connectie kan gemaakt worden met onze citrix dient de Citrix receiver via
onderstaande link gedownload te worden: http://receiver.citrix.com/
Je komt op onderstaande pagina terecht, klik op “download 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. (procedure Apple op aanvraag)
Wanneer je verder doorklikt kom je op de pagina met de laatste versie, hier moet je dan
klikken op ‘Download Citrix Workspace app for Windows’

Het bestandje dat Chrome zal downloaden moet je openen. Vervolgens moet je de setup
volledig doorlopen.

Klik hier op ‘Install’, indien nodig klik je nog een aantal keer door tot de installatie volledig
afgerond is. Op het einde van de installatie klik je op ‘voltooien’, je klikt NIET op ‘account
toevoegen
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Werk je met Skype?
Dan moet je nog een extra installatie uitvoeren:
https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/additional-client-software/hdx-realtimemedia-engine-latest.html
Klik hierbij op de laatste versie (de eerste op de pagina) en klik op
Voer de installatie uit en voltooi.

Instellen met Google Chrome
We adviseren om enkel te werken via Google Chrome, deze webbrowser geeft de beste
ondersteuning.
1) Open Google Chrome en plak de volgende link in je adresbalk:
https://xenapp.bakertillybelgium.be
2) Je ziet het volgende venster:

3) 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’.

Indien er gevraagd wordt om wachtwoord te bewaren, klik je op ‘nooit voor deze
website.’
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4) Je krijgt doorheen deze stappen ook onderstaand te zien:

Hier klik je het ‘vinkje’ aan en klik je op de blauwe knop.

5) Uiteindelijk ben je aangemeld en zal hij een bestandje downloaden. Je klikt dan op
het pijltje en dan vervolgens ‘bestanden van dit type altijd openen’.

6) Indien nodig klik je op het bestand en zal je aangemeld worden in de Citrix omgeving.
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Afmelden uit Citrix
Wanneer je klaar bent met werken en je wilt afmelden, navigeer je (in Citrix) naar het
startmenu, klik je rechtsboven op je eigen naam en druk je op ‘afmelden’.

Citrix zal zichzelf afsluiten, je mag de overige venster in Chrome vervolgens ook
sluiten.
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