ESA Hjemmearbejdsplads
Du er tilmeldt ESA Hjemmearbejdsplads med et mobil nummer, som skal bruges i forbindelse med sikker adgang
til regionens Citrix system fra internettet (udenfor Region Nordjyllands netværk) – løsningen hedder ”SMS
Passcode”.
Start med at åbne hjemmesiden
login.rn.dk i en browser (undgå
Chrome browser), og udfyld følgende i
login boksen; Brugernavn og
Adgangskode felterne udfyldes med
dit sædvanlige 4 ciffer brugernavn og
kodeord, som du bruger til login på
din pc når du er på Region
Nordjylland’s netværk.
Klik på ”Log On” boksen.
Samtidig med at du får vist en ny side,
bliver der sendt en SMS til det
mobilnummer, som du er tilmeldt
med. Tast koden i feltet Enter
PASSCODE, inden 2 minutter. Når du
ikke det, må du starte forfra med et
nyt log-on forsøg. Koden kan kun
anvendes én gang.
Hvis du starter forfra bliver der sendt
en ny SMS kode.
Hvis du vil logge på en privat pc, som
ikke er en regions pc og som ikke har
en Citrix klient, skal der installeres en
Citrix Receiver.
Den findes i forskellige udgaver,
Windows, Mac, Android, Iphone/Ipad
IOS o.s.v., og de findes her:
http://receiver.citrix.com/?ntref=citrix
dotcomdownloads
I eksemplet her er det en Windows
udgave
Klik på
I dialogboksen ”Vil du køre eller
gemme –” klik på kør og så begynder
Citrix klienten at åbne en setup.

Accepter dialogboksen med tillad at
køre dette program.
Klik på ”Start”.

I License Agreement billedet sæt
flueben i feltet ”I accept the license
agreement” og klik på ”Install
knappen.

Klik på Install i ”Enable Single Sign-on”
dialog boksen.
Sæt IKKE flueben i Enable Single Signon.
Citrix Reciever begynder
installationen.

Hvis du får dialogboksen med log-on
til ”Secure connection” så klik på
Cancel knappen.
Klik på ”Finish” knappen.
Du kan nu logge på ESA ved at skrive
http://login.rn.dk i din browser.
Hvis du får en meddelelse om at der
er hentet en .ICA fil så klik åben på
den.

