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Nieuwe externe werkplek / thuiswerkplek

Per half juni is de Citrix toegang beperkt voor alle medewerkers behalve bedrijfsonderdelen A&C en I&A.
Externe locaties Viecuri, MUMC+ en Zuyderland worden ondersteund tot de nieuwe thuiswerkplek werkend
is bevonden op de werkplekken op locatie. Nader bericht volgt zodra er vorderingen zijn.
Om naar de toekomst toe thuiswerken beter te kunnen schalen is er een nieuwe thuiswerkplek ingericht. De nieuwe
thuiswerkplek omvat -maar beperkt zich niet tot- de volgende applicaties: R-EPD, Ecaris, Office (Word, Excel, Outlook), Teams,
ZIVVER, Beaufort (ABC/FA), Decade (ABC/FA) en iProva (ABC/FA). Overige applicaties aanwezig in het start menu kunnen ook
gebruikt worden.
Wijzigingen in applicatie instellingen op de nieuwe thuiswerkplek worden (nog) niet teruggeschreven worden naar het
Adelante netwerk en zijn dus niet zichtbaar op de werkplek bij Adelante.
Dit geldt ook voor plaknotities. Gebruik van OneNote i.c.m. met OneDrive wordt aangeraden.
Verander je bijvoorbeeld de indeling van het lint (opdrachtenbalk) in Word dan zal deze instelling niet toegepast worden
op je werkplek binnen Adelante, wel blijft deze gehandhaafd op de thuiswerkomgeving.

Deze instructie beschrijft de stappen om te kunnen verbinden met de nieuwe thuiswerkplek.
Allereerst is het activeren van zogenaamde multi-factor authenticatie vereist om misbruik van je account te voorkomen. Dit
lees je in hoofdstuk 1. Vervolgens is een installatie op een Windows PC/laptop of Mac vereist om de verbinding te kunnen
maken. Afhankelijk van je soort apparaat volg je hoofdstuk 2 voor Windows of hoofdstuk 6 voor Apple Mac.
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1. MULTI FACTOR AUTHENTICATIE ACTIVEREN OP JE ACCOUNT (EENMALIGE ACTIE)
Multi factor authenticatie (MFA) wordt gebruikt om een extra laag van beveiliging toe te voegen aan je account om inloggen
door derden te voorkomen. Door onderstaande stappen te volgen stel je de Microsoft Authenticator app dusdanig in dat deze
je voor goedkeuring vraagt bij iedere inlogpoging op een Microsoft dienst zoals Outlook online, Adelante intranet of in dit geval
om je te kunnen abonneren op de nieuwe thuiswerkplek.
Het is ook mogelijk een SMS te ontvangen op een 06-nummer of je te laten bellen op een vast of 06-nummer.
Deze optie geniet niet de voorkeur maar is mogelijk indien je niet over een smartphone met minimaal Android 6 of Apple
iOS apparaat met versie 12 beschikt.
De stappen in dit hoofdstuk hoef je slechts éénmaal per laptop/PC/Mac uit te voeren.
1. Omdat later in de handleiding een aantal stappen tijdsgebonden zijn is het aan te raden eerst de Microsoft
Authenticator app (zie icoon rechts) te installeren op je mobiele apparaat (Apple/Android smartphone/tablet).
Daarin zijn 2 opties:
- Optie 1 Ontvang je reeds Adelante e-mail op je mobiele apparaat? Dan is het bedrijfsportaal geïnstalleerd en is je
toestel beheerd: Installeer de Microsoft Authenticator app (zie icoon rechts) dan vanuit het bedrijfsportaal.
Weet je niet hoe? Zie handleiding Intune: link iOS (pag. 14) / Android (pag. 20) over hoe apps te installeren.
- Optie 2 Je ontvangt geen Adelante e-mail op je mobiele apparaat. Je toestel is niet beheerd: Download de
Authenticator app uit de Apple App Store / Google Play Store. Zoek op “Microsoft Authenticator” (zie icoon
rechts).
Ga pas verder met de vervolgstappen als de app geïnstalleerd is!

2. Ga op een computer of laptop met de webbrowser naar https://aka.ms/mfasetup of klik deze link aan.
3. Indien je niet automatisch in het scherm uit stap 4
terechtkomt: vul je Adelante netwerkaccount in
Het Adelante netwerkaccount is je gebruikersnaam
waarmee je ook inlogt op je computer gevolgd
door @SRL.
Dus de eerste letter van de voornaam en de eerste
6 letters van de achternaam, zonder punt, gevolgd
door @SRL.NL. Dus gebruikersnaam@srl.nl
Bijvoorbeeld: pjansse@srl.nl voor medewerker
Piet Janssen.
Klik op Volgende
of

Of klik op je account
Indien je reeds een Office 365 account van een
andere instelling of privé gebruikt is het
verstandig een incognito / inprivate tabblad te
starten in je webbrowser. Je dient dan stap 2 en 3
opnieuw daarin uit te voeren.
Zie FAQ (klik hier) verderop in de handleiding
indien je niet weet hoe een privé / incognito /
inprivate tabblad te openen.
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4. Voer je (netwerk) wachtwoord in en klik op Aanmelden

5. Klik op het keuze menu en kies Mobiele app
Indien je niet over een smartphone beschikt kun je
er voor kiezen een SMS te laten sturen naar een 06nummer of de code door te laten bellen naar een
vast of 06-nummer. Kies dan Telefoon voor
authenticatie. Je ontvangt een SMS en dient de
code in te voeren op de vervolgpagina. Je kunt
verder bij stap 11.

6. Selecteer “Meldingen ontvangen voor verificatie” en
klik op Instellen.

7. Op je mobiele apparaat open je de Authenticator app.
Mocht de melding “Gegevensprivacy” verschijnen
druk op OK
Verschijnt de pop-up “Authenticator toestaan
foto’s en video’s te maken” druk op Toestaan
Bij de accountkeuze kies je Werk- of schoolaccount
- Android: Druk op de knop QR-code scannen of Account
Toevoegen (vervolgens kies Werk- of schoolaccount)
- iOS (Apple): Druk op de + (plus) rechtsboven en kies
Werk of schoolaccount
De scanner op je mobiele apparaat wordt geactiveerd.
Scan met je mobiele apparaat de QR-code op het scherm
van je computer/laptop.
Zodra je de code gescand hebt verschijnt op je mobiele
apparaat dat de activering succesvol is.
Klik vervolgens op je computer/laptop op geopende
webpagina klik je op Volgende.
Mocht je vastlopen bij het scannen van de QR code
Zie FAQ (klik hier) verderop in de handleiding om MFA opnieuw in te stellen.
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8. Je keert terug naar de vorige pagina. De Instellen knop
is niet meer beschikbaar en ernaast staat de tekst “De
mobiele app is geconfigureerd voor meldingen en
verificatiecodes”.
Klik Volgende

Uitvergroting:

9. Er wordt een goedkeuringsverzoek gestuurd naar je
mobiele apparaat. Op je mobiele apparaat verschijnt de
pop-up “Moet de aanmelding worden goedgekeurd?”.
Druk op Goedkeuren. En bevestig met je ontgrendelcode
van je telefoon of je vingerafdruk.
Bij het openen van de Microsoft Authenticator
wordt naar een pincode of vingerafdruk (indien
ingesteld) gevraagd. De pincode is de toestel
ontgrendelcode. Dus niet de SIM pincode.

Op het scherm van de computer/laptop verschijnt na
enige tijd de melding “De verificatie is voltooid. Naar de
volgende stap…”
Klik Volgende / Gereed
10. Vul je mobiele telefoonnummer in, voorbeeld
0612345678 (geen spaties) en klik Volgende.

11. In de laatste stap klik op Gereed

12. MFA is ingesteld. Je mag het venster van je
webbrowser nu afsluiten.
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2. INSTALLATIE & ABONNEREN OP WINDOWS (EENMALIG PER COMPUTER/LAPTOP)
Hieronder worden de installatiestappen voor Windows beschreven. Apple gebruikers klikken hier om naar pagina 18 te gaan.
Indien je beschikt over een Adelante laptop volg je de instructies onder “Installatie op een Adelante laptop”.
Indien je vanaf ieder andere (privé) computer/laptop verbinding wil maken met de Adelante externe werkplek volg je
“Installatie op een eigen (privé) computer/laptop”.

INSTALLATIE OP EEN ADELANTE LAPTOP
LET OP: onderstaande stappen kun je alleen uitvoeren verbonden met het Adelante netwerk. Volg anders de stappen
voor een eigen (privé) computer/laptop in het volgende blok.
1. Open het start menu, klik de map Adelante Applicaties
open om vervolgens op “Adelante Applicatie Portaal” te
klikken.

2. In het Adelante Applicatie Portaal klik op “MICROSOFTREMOTEDESKTOPCLIENT-V01-R01”
3. In het opengeschoven menu aan de rechterkant klik op
Install

4. Rechtsboven kun je nu de voortgang volgen. Zodra de
installatie gereed is zie je dat terug in het portaal. De
statuskolom laat dan “Complete” zien zoals hiernaast.
Ga nu verder bij “Abonneren op de werkplek”.
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INSTALLATIE OP EEN EIGEN (PRIVÉ) COMPUTER/LAPTOP
1. Ga op je computer of laptop met je webbrowser naar https://aka.ms/wvd/clients/windows of klik op de link hiernaast. De
Remote Desktop Client wordt gedownload.
2. Vanuit je webbrowser kies je Openen / Uitvoeren (+ Toestaan) (afhankelijk van gebruikte webbrowser) of dubbelklik op
“RemoteDesktop_1.2.1026.0_x64.msi” (versienummer kan afwijken) in je downloadfolder.
Verschijnt er een foutmelding bij het starten? Download de 32-bit versie van het installatie programma via
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2098960

3. Klik op Volgende

4. Vink aan “Ik ga akkoord…” Klik op Volgende

5. Laat de selectie ongewijzigd. Klik op Installeren

6

6. Laat de optie “Start Extern bureaublad…” aangevinkt.
Klik op Voltooien. De Externe bureaublad app wordt
geopend.
Ga nu verder bij “Abonneren op de werkplek”.

ABONNEREN OP DE WERKPLEK
1. Indien de applicatie nog niet is geopend: open via je
start menu de applicatie “Remote Desktop”.

2. Klik op Abonneren om je account te koppelen aan de
applicatie en de voor jou beschikbare werkplek(ken)
zichtbaar te maken.

3. Vul je Adelante netwerkaccount in
Het Adelante netwerkaccount is je gebruikersnaam
waarmee je ook inlogt op je computer gevolgd
door @SRL.
Dus de eerste letter van de voornaam en de eerste
6 letters van de achternaam, zonder punt, gevolgd
door @SRL.NL. Dus gebruikersnaam@srl.nl
Bijvoorbeeld: pjansse@srl.nl voor medewerker
Piet Janssen.
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4. Voer je (netwerk)wachtwoord in. Klik op Aanmelden

Voer je deze handleiding uit op een Adelante locatie
dan zal deze stap niet getoond worden.
Ga naar stap 6.
5. Op je mobiele apparaat verschijnt de pop-up “Moet de
aanmelding worden goedgekeurd?”. Druk op
Goedkeuren. En bevestig met je ontgrendelcode van je
telefoon of je vingerafdruk.
Bij het openen van de Microsoft Authenticator
wordt naar een pincode of vingerafdruk (indien
ingesteld) gevraagd. De pincode is de toestel
ontgrendelcode. Dus niet de SIM pincode.
6. Haal het vinkje weg naast “Mijn organisatie toestaan
mijn apparaat te beheren”.
Klik op Ja zodat je aantal aanmeldingen beperkt blijft.
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7. Klik op Gereed.

8. De Externe Bureaublad app is nu geabonneerd op de
aan jouw toegewezen werkplek(ken).
Door te dubbelklikken op Werkplek kun je gelijk inloggen
zoals beschreven in het volgend hoofdstuk bij stap 3.

3. DE WERKPLEK STARTEN
1. Indien nog niet geopend: open de Externe Bureaublad
app door in je start menu “Remote Desktop” in te typen,
druk vervolgens op de enter toets. De Externe Bureaublad
app wordt gestart.
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2. Dubbelklik op Werkplek

3. Voer je (netwerk)wachtwoord in en klik OK om de
sessie te starten
Het kan enkele minuten duren voordat je ingelogd
bent. Er wordt nog gekeken naar manieren om dit te
versnellen.

Een inactieve sessie (er vindt geen invoer vanuit gebruiker plaats gedurende deze tijd) wordt na 2 uur
automatisch verbroken.
Verbroken sessies (eerder genoemde en niet-afgemelde sessies) worden na 2 uur afgemeld.
Vanaf 18:00 uur wordt het aantal werkplekken teruggebracht waardoor de melding kan verschijnen
dat je 10 minuten hebt om af te melden. Meld je af en log na enkele minuten opnieuw in op de
overgebleven werkplekken verder te werken.
Bij afmelden worden alle applicaties gesloten. Zorg dus altijd dat openstaand werk gesloten is.

4. AFMELDEN UIT DE WERKPLEK
1. Zodra je de sessie wilt verlaten klik je Afmelden.
Afmelden vind je door op de Windows-toets te drukken of
startmenu knop te klikken. Vervolgens klik je op het
Adelante logo. Als laatste klik je op Afmelden.

2. Sluit vervolgens je sessie door af te sluiten met de
sluitknop (kruisje).
Zo hoef je niet te wachten tot het afmelden gereed is (dit
kan enige minuten duren).
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5. FAQ – VEEL GESTELDE VRAGEN

DEELNEMEN AAN TEAMS / ZOOM AFSPRAAK OP JE EIGEN APPARAAT (VOOR VIDEO)
1. Open op de nieuwe thuiswerkplek in Outlook de
afspraakmail (bijv. van Teams of Zoom)

2. Rechtsklik op “Deelnemen aan Microsoft Teamsvergadering” (of de link van Zoom natuurlijk) en klik op
Hyperlink kopiëren.

3. Minimaliseer je sessie met de nieuwe thuiswerkplek
door op de blauwe balk op _ (liggend streepje) te klikken.
Mocht je de balk niet zien beweeg je muiscursor dan tegen
de rand boven in het scherm (vermoedelijk in het midden
indien niet verschoven): de balk verschijnt.
Indien je over 2 beeldschermen beschikt is deze stap
overbodig als je de thuiswerkplek instelt om slechts 1
scherm te gebruiken. Zie hiervoor volgende blok in de
FAQ.

4. Je bevind je nu op je eigen computer/laptop scherm:
Open hier een webbrowser naar keuze; dus open Mozilla
Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer
of Safari. Zie icoontjes hiernaast.
5. Plak de link in de adresbalk van de webbrowser naar
keuze door rechts te klikken in de adresbalk en klik op
Plakken en Gaan of Plakken en naar <link> gaan
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6. Afhankelijk van de webbrowser welke je gebruikt
(voorbeeld is Firefox) kies je de koppeling te openen /
bijbehorende app te openen.

Mozilla Firefox: selecteer je Teams (of Zoom) en kies je
Koppeling openen.

Google Chrome: in de pop-up klik je op Microsoft Teams
openen

Microsoft Edge: in de pop-up klik je op openen

Microsoft Internet Explorer: plak in een lege adresbalk en
druk op Enter toets. Klik vervolgens op Nu starten

7. Teams of Zoom wordt nu geopend in de afspraak
waarvan je de link hebt gekopieerd.
Terug naar de nieuwe thuiswerkplek? Klik op Werkplek in
je taakbalk (balk onderin je scherm).

SNELKOPPELING(EN) NAAR APPLICATIE(S) NIET BESCHIKBAAR
1.) Ontbreken er een of meerdere snelkoppelingen in het
start menu of op het bureaublad?
2.) Klik op de snelkoppeling “Ververs snelkoppelingen”
onder “Adelante Hulpprogramma’s” in het start menu of
dubbelklik op de snelkoppeling “Ververs
snelkoppelingen” op het bureaublad
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WERKPLEK OP 1 BEELDSCHERM INSTELLEN
1. Indien nog niet geopend: open de Externe Bureaublad
app door in je start menu “Remote Desktop” in te typen,
druk vervolgens op de enter toets. De Externe Bureaublad
app wordt gestart.

2. Rechtsklik op Werkplek en klik op Instellingen

3. Aan de rechterkant opent instellingen.
Zet het schuifje Standaardinstellingen gebruiken uit (naar
links). Zet vervolgens het schuifje Meerdere
beeldschermen gebruiken uit (naar links).
Deze instellingen zullen onthouden worden voor je
volgende sessies. Mocht je dus opnieuw meerdere
beeldschermen willen gebruiken dien je de opties
hiernaast weer in te schakelen.
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VERLOPEN WACHTWOORD WIJZIGEN
Onderstaande stappen kun je uitvoeren als je geen toegang meer hebt tot de thuiswerkplek en/of andere Microsoft diensten
(Teams, Intranet etc.). Je wijzigt je huidige wachtwoord waarna je weer toegang krijgt middels het nieuw ingestelde
wachtwoord.
1.) Klik op de link hieronder:
https://account.activedirectory.windowsazure.com/Chan
gePassword.aspx?BrandContextID=O365&ruO365=
2.) Login met gebruikersnaam@srl.nl
3.) Voer vervolgens je wachtwoord in
4.) Geef Goedkeuring via de app
5.) Ga verder bij stap 9
OF
1.) Omdat de link lastig te onthouden is kun je ook
https://portal.office.com onthouden
2.) Kies je gebruikersnaam@srl.nl of login met je
gebruikersnaam@srl.nl
3.) Voer vervolgens je wachtwoord in
4.) Geef Goedkeuring via de app
Indien je reeds een Office 365 account van een
andere instelling of privé gebruikt is het
verstandig een incognito / inprivate tabblad te
starten in je webbrowser. Je dient dan stap 2 en 3
opnieuw daarin uit te voeren.
Zie FAQ (klik hier) verderop in de handleiding
indien je niet weet hoe een privé / incognito /
inprivate tabblad te openen.

5.) Klik rechts in de bovenhoek op je initialen of
accountplaatje

6.) Klik op Mijn account
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7.) In het menu links klik op Beveiliging en privacy

8.) Klik op Wachtwoord

9.) Voer je oude wachtwoord (= huidige wachtwoord) in
10.) Voer nu 2 x het nieuwe wachtwoord in de
betreffende velden.
11.) Klik op Verzenden

Je kunt nu weer inloggen op de nieuwe thuiswerkplek
of op andere diensten verwant aan Microsoft Online
diensten; denk aan Intranet, TopDesk, Teams en
Outlook web app.

OPNIEUW MFA INSTELLEN (BIJV. NA VERWIJDERING ACCOUNT / NIEUWE TELEFOON)
1.) Is het account reeds uit de Microsoft Authenticator app verwijderd of betreft het een nieuwe installatie of nieuwe
telefoon? Volg hoofdstuk 1 uit de handleiding opnieuw (zie hier).
OF
1.) Er staat nog een account in de Microsoft Authenticator app? Verwijder deze door:
a.) klik op het account waarbij je gebruikersnaam@srl.nl staat
b.) klik op Account verwijderen
c.) bevestig de verwijdering
2.) Bel met Servicedesk (045-528 2525, optie 1) en vraag om een re-require MFA en revoke MFA sessions uit te voeren.
3.) Na toezegging van de Servicedeskmedewerker dat bovenstaande uitgevoerd is ; volg de stappen uit hoofdstuk 1
opnieuw (zie hier).

15

WACHTWOORD WIJZIGEN BINNEN DE THUISWERKPLEK
1.) Klik of druk op de Start knop (Windows logo
linksonder)
2.) Klik vervolgens op Adelante Hulpprogramma’s
3.) Klik op Wachtwoord Wijzigen

2.) Klik vervolgens op Wachtwoord wijzigen

3.) Wijzig je wachtwoord:
Voer eerst je huidige wachtwoord in
Voer in de 2 volgvelden je nieuwe wachtwoord in.
Klik vervolgens op het pijltje
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PRIVÉ / INCOGNITO / INPRIVATE TABBLAD STARTEN IN JE WEBBROWSER
Onderstaande opties zijn afhankelijk van de webbrowser welke je geïnstalleerd hebt op je computer / laptop.
Iedere webbrowser heeft zijn eigen benaming en eigen manier om een dergelijk venster te openen.
Mozilla Firefox (noemt dit privévenster)
1.) Open “een gewone” Mozilla Firefox instantie door op het icoontje te klikken
2.) Druk gelijktijdig op de toetsen CTRL + Shift + P (+ niet indrukken)
3.) Het privévenster wordt gestart. Start nu opnieuw met de handleiding op pagina 2.
Google Chrome (noemt dit Icognito venster)
1.) Open “een gewone” Google Chrome instantie door op het icoontje te klikken
2.) Druk gelijktijdig op de toetsen CTRL + Shift + N (+ niet indrukken)
3.) Het incognito venster wordt gestart. Start nu opnieuw met de handleiding op pagina 2.
Microsoft Edge (noemt dit InPrivate venster)
1.) Open “een gewone” Microsoft Edge instantie door op het icoontje te klikken
2.) Druk gelijktijdig op de toetsen CTRL + Shift + N (+ niet indrukken)
3.) Het InPrivate venster wordt gestart. Start nu opnieuw met de handleiding op pagina 2.

DE REMOTE DESKTOP (EXTERN BUREAUBLAD) APPLICATIE BIJWERKEN
Om een optimale werking te garanderen van de thuiswerkplek èn om gebruik te kunnen maken van de laatste mogelijkheden
is het noodzakelijk de Remote Desktop (Extern Bureaublad) applicatie bij te werken zodra er een nieuwe versie beschikbaar is.
1.) Zodra een nieuwe versie van de Remote Desktop
applicatie beschikbaar is volgt een notificatie rechtsonder
bij de klok.
Klik op de melding om de applicatie bij te werken.

OF

1.) Indien je de applicatie reeds geopend hebt: klik je op
de melding in de blauwe balk “Werk bij naar de nieuwst
versie van Extern Bureaublad”.

2.) De installatie wordt nu automatisch uitgevoerd waarna
de applicatie opnieuw opstart.
Je kunt de externe werkplek gewoon weer gebruiken.
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6. INSTALLATIE & ABONNEREN OP APPLE MAC (EENMALIG PER MAC)
1. Ga naar de Mac App Store
2. Zoek op “Remote Desktop”
Klik op de applicatie “Microsoft Remote Desktop 10”
(versienummer kan wijzigen, altijd de laatste versie aanklikken)

3. Klik op knop Download, klik daarna nogmaals op
dezelfde knop. Deze is nu groen en leest de tekst
Installeer

4. Wanneer nodig voer het wachtwoord van je Apple ID in en klik op de knop Download
5. Zodra gereed met downloaden en installeren klik op
Open. De applicatie wordt geopend.

6. Kies of je gebruiksgegevens wil delen met Microsoft
door Yes of Not now te klikken (is je eigen keuze)

7. Klik bovenin op Workspaces

8. Klik op de knop Add Workspace

9. Voer de volgende URL in de pop-up
“https://rdweb.wvd.microsoft.com/api/arm/feeddiscovery”
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10. Zodra je de link hebt ingevoerd verschijnt het venster
hiernaast. Klik vervolgens op Add
Verschijnt dit niet? Controleer of je de link exact hebt
overgenomen. Link correct? Controleer of er verbinding is
met het internet.

11. Vul je Adelante netwerkaccount in
Het Adelante netwerkaccount is je gebruikersnaam
waarmee je ook inlogt op je computer gevolgd
door @SRL.
Dus de eerste letter van de voornaam en de eerste
6 letters van de achternaam, zonder punt, gevolgd
door @SRL.NL. Dus gebruikersnaam@srl.nl
Bijvoorbeeld: pjansse@srl.nl voor medewerker
Piet Janssen.

12. Voer je (netwerk)wachtwoord in. Klik op Aanmelden

13. Druk op Goedkeuren binnen je Microsoft Authenticator app op je mobiele apparaat
14. Het scherm als hiernaast verschijnt. Klik op de
Werkplek om te verbinden
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15. Vul achter Username je Adelante netwerkaccount in
Het Adelante netwerkaccount is je gebruikersnaam
waarmee je ook inlogt op je computer gevolgd
door @SRL.
Dus de eerste letter van de voornaam en de eerste
6 letters van de achternaam, zonder punt, gevolgd
door @SRL.NL. Dus gebruikersnaam@srl.nl
Bijvoorbeeld: pjansse@srl.nl voor medewerker
Piet Janssen.
Bij Password voer je je (netwerk)wachtwoord in.
Klik vervolgens op Continue. De werkplek wordt nu
geopend.
16. In de toekomst kun je inloggen door de Remote Desktop applicatie te starten en stappen 14 en 15 te herhalen.

CAMERA TOESTAAN OP DE WERKPLEK APPLE MAC
1.) Klik op het Apple-menu
2.) Klik op Systeemvoorkeuren
3.) Klik op Beveiliging en privacy
4.) Selecteer Schermopname
5.) Schakel het aankruisvak bij Teams in om de app toe te staan je scherm op te nemen

SCHERM DELEN OP APPLE MAC (TOEGANG TOT SCHERMOPNAMEN TOESTAAN)
1.) Klik op het Apple-menu
2.) Klik op Systeemvoorkeuren
3.) Klik op Beveiliging en privacy
4.) Selecteer Camera aan de linkerkant
5.) Schakel het aankruisvak bij Remote Desktop in om de app toe te staan je scherm op te nemen

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze handleiding kun je contact
opnemen met de Servicedesk op telefoonnummer 2525, optie 1
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