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Onderwerp: Handleiding installeren Huinink-VDI
Inloggen op de Huinink-VDI kan via bijna ieder apparaat met behulp van een programma of internetbrowser zoals bv. Google Chrome.
Klik HIER op naar de inlogpagina te gaan, of ga naar https://vdi.huinink.nl.
Indien u de eerste rood omlijnde optie kiest, wordt u doorverwezen naar de website van Vmware, Hier kunt u de software downloaden u
krijgt automatisch de nieuwste versie.

Kies de versie die aansluit op het computersysteem dat u gebruikt. In de meeste gevallen is dit Windows.
Klik op Go to Downloads achter “Vmware Horizon Client for Windows”, en daarna op download.

De website opent nu een venster, waarin u kan aangeven waar u de download wilt bewaren.
Wij raden aan dit op de standaard plek te doen, dit is de map Downloads in Windows.
En klik op opslaan.

Afhankelijk van welke Internetbrowser u heeft gebruikt, zal de download onderin of rechtsboven worden getoond.
Voor Chrome :

Voor Internet Explorer:

Voor Firefox:

Klik op Save.

Open het gedownloade bestand. en klik op accepteren en installeren (Agree & Install)

Na enkele momenten krijg u een melding dat de installatie is voltooid. Zodra u op Finish klikt vraagt de software om de computer opnieuw op te
starten. Klik op Restart Now, (nu herstarten).

De software is nu geïnstalleerd.

Onderwerp: Inloggen met VMware Horizon Client
U heeft nu gelezen hoe u de software kunt installeren. Nu gaan we door naar het inloggen. Open VMware Horizon Client vanaf uw bureaublad
door tweemaal op de snelkoppeling te klikken.

Klik op het + icon rechtsboven, en type vdi.huinink.nl:

Klik op connect, er wordt nu verbinding gelegd met Huinink-VDI
Als alles juist is ingevoerd, wordt het volgende venster getoond, hier vult u uw logingegevens in zoals u deze van Huinink heeft ontvangen.
Vaak ziet dit eruit als een e-mailadres.

U krijgt nu bureaublad/applicatie keuze, klik hetgeen u wilt openen aan. Het icoon in onderstaande afbeelding staat voor het openen van uw
bureaublad. In sommige gevallen kunt u ook andere opties gebruiken.

Als u op het icoon heeft geklikt, wordt u automatisch ingelogd op de VDI server. Uw programma’s en applicaties kunt u hierin openen zoals u dit
op een normale computer ook zou doen.

Onderwerp: Inloggen zonder Vmware Horizon Client
U kunt ook inloggen op uw omgeving zonder gebruik te maken van de software, dit kan makkelijk zijn voor bijvoorbeeld openbare computers.

Kies hiervoor voor optie 2 , VMware Horizon HTML Access. Dit werkt in principe met iedere browser.
U wordt doorgestuurd naar een inlogvenster, u logt hier in met de gegevens die u heeft verkregen van Huinink.

U krijgt nu bureaublad/applicatie keuze, klik hetgeen u wilt openen aan. Het icoon in onderstaande afbeelding staat voor het openen van uw
bureaublad. In sommige gevallen kunt u ook andere opties gebruiken.

