Blue Wall
Ny arbetsplats via OITP Citrix!
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Om lösningen
Dina program levereras med denna OITP Citrix-lösning från centrala servrar för maximal säkerhet och
mobilitet. Dina dokument och filer lagras på servrar som har regelbunden backup och kontinuerlig
övervakning. Citrix-lösningen är nåbar via Internet från PC, Mac, iPad, Smartphone osv.
Om du vill veta mer om hur du använder lösningen på mobila enheter, kontakta vårt Kundstöd vars
kontaktuppgifter finns i slutet på detta dokument.

Din arbetsplats – Så här jobbar du med lösningen
På din vanliga arbetsdator så arbetar du med lösningen genom att dubbelklicka på Mitt Skrivbord som
finns på ditt datorskrivbord. Du hamnar då på en Citrix-webbportal med din webbläsare. Tryck bara på
Log On, dina uppgifter är redan sparade. Efter inloggning i portalen så startas din arbetsplats där du har
alla program som du behöver för ditt arbete. Filerna ligger antingen under Mina Dokument som är platsen
för dina personliga dokument eller på gemensamma mapparna där företagets gemensamma filer ligger.

Ansluta till Citrixportalen med annan dator, telefon eller padda
Anslut med en webbläsare till https://citrix.officeportal.se

Logga in med de uppgifter du har fått tilldelat, till exempel användarnamn 266fretor + utskickat
lösenord

Efter att du har loggat in så startas automatiskt din arbetsplats. Om det kommer upp ett fönster som
meddelar dig att du saknar Citrix Receiver så följ guiden nedan.
Copyright © Office IT-Partner Jönköping AB

Installera Citrixmjukvaran
Om du inte redan har Citrixprogramvaran i din dator så behöver du ladda ner och installera den senaste
versionen. Du hittar den lättast på en dator via följande länk: http://www.citrix.com/go/receiver.html
På en mobil eller padda så använder du Playbutiken eller Apple Store för att söka och installera Citrix
Receiver.
Du behöver inte ange några inställningar, utan bara klicka på Next/Nästa till programmet är
installerat på din dator.
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På en mobil eller padda så är sökvägen till Citrix-servrar: https://citrix.officeportal.se

Kontakt vid frågor om OITP Citrix
Vid problem, kontakta Office IT-Partners Kundstöd
Telefon: 036 440 07 20
E-mail: support@officeportal.se
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