Handleiding – Thuiswerken
Het is mogelijk vanuit thuis verbinding te maken met de portal. Onderstaand zijn de benodigde
stappen beschreven.

Juiste software
Op uw computer dient de juiste versie van Remote Desktop Client (Verbinding met Extern
Bureaublad) geïnstalleerd te zijn. Indien u Windows 7 gebruikt is de juiste versie reeds geïnstalleerd.
Indien u Windows XP of Vista gebruikt dient u eenmalig een nieuwe versie van de software te
downloaden. U kunt de juiste software vinden op www.ipal.nu onder tabblad Bisdom. Op dit tabblad
kunt u onder Remote Desktop/Active X kijken of door één van onderstaande links te volgen die
correspondeert met uw besturingssysteem.
Nederlandstalige Windows-versie:





Voor Windows XP met Service Pack 2
Voor Windows XP met Service Pack 3
Voor Windows Vista met Service Pack 2
Voor Windows Vista x64 met Service Pack 2

Engelstalige Windows-versie:





Voor Windows XP met Service Pack 2
Voor Windows XP met Service Pack 3
Voor Windows Vista met Service Pack 2
Voor Windows Vista x64 met Service Pack 2

Bureaublad icoon
Om daadwerkelijk verbinding te kunnen maken met de remote desktop omgeving kunt u een
bureaublad icoon downloaden dat reeds over de juiste instellingen beschikt. Ook dit kunt u vinden op
www.ipal.nu onder tabbald Bisdom. Op dit tabblad staan twee links: “IPAL Portal – Bureaublad icoon”
moet u kiezen als u met Office2003 werkt. “IPAL Portal 2010 – Bureaublad icoon” moet u kiezen als u
met Office2010 werkt. Tevens vindt u onderstaand de links.
 IPAL Portal – Bureaublad icoon
 IPAL Portal 2010 – Bureaublad icoon
Nadat u het bestand gedownload heeft, kunt u het uitpakken en op uw bureaublad plaatsen.

Inloggen
Dubbelklik op het IPAL Portal of IPAL Portal 2010 bureaublad icoon. Het volgende scherm verschijnt.

U dient het vinkje voor “Niet meer vragen voor externe verbindingen met deze computer” aan te
vinken. Dit zorgt ervoor dat u dit scherm in de toekomst niet meer te zien krijgt.
Nadat u dit aangevinkt heeft kunt u op “Verbinden” klikken. Onderstaand scherm verschijnt.

Vul bij gebruikersnaam rkcn\[gebruikersnaam] in. Waarbij u [gebruikersnaam] vervangt voor uw eigen
gebruikersnaam. Vul vervolgens uw wachtwoord in en klik op “OK”.

Na het opstarten verschijnt de intranet-site van uw bisdom

