ComputerPlan Gebruikers Handleiding
Toegang tot de Hosted Desktop

Algemeen
Werking
Aandachtspunten

Instructie voor gebruik ComputerPlan portal t.b.v. Hosted Desktop
Via de website portal.computerplan.nl krijgt men toegang tot de Hosted
Desktop
De portal website vereist internet Explorer 10 of hoger en MSTSC versie 8.1

Start de internet
Explorer en browse
naar
portal.computerplan.nl
Als er gevraagd wordt
om het uitvoeren van
een invoeg toepassing
kies dan voor toestaan.

Nu kan ingelogd
worden met het email
adres.

Zodra ingelogd is
verschijnt rechts
onderin de volgende
melding.
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Controle

Verschijnt deze melding niet of staat er iets anders dan werkt de portal
niet goed voor uw account. Neem dan contact op met de Helpdesk

Als u succesvol bent
ingelogd verschijnt het
volgende scherm. Door
1 maal op het desktop
icoon te klikken wordt
nu de Hosted Desktop
sessie gestart.

Nu verschijnt het start
scherm. Dit is uw
persoonlijke start
scherm en bevat nog
geen Applicaties.
Deze vindt u door op
de pijl links onder te
klikken.

Nu verschijnen alle
voor uw organisatie
beschikbare
applicaties. Door op
een applicatie icoon
met de rechter
muisknop te klikken
kan een applicatie op
het startmenu gezet
worden.
Of aan de taakbalk, dit
is de balk onderaan het
scherm.
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Uitloggen van de
Hosted Desktop doet u
door rechts boven op
uw naam te klikken en
te kiezen voor
Afmelden

Wijzigen Wachtwoord

Het wachtwoord bevat tekens uit drie van de volgende categorieën:
 Hoofdletters van de Europese talen (A-Z, diakritische worden
gezet, Grieks en Cyrillisch tekens)
 Kleine letters van de Europese talen (een t/m z,-kruis-s
diakritische worden gezet, Grieks en Cyrillisch tekens)
 Basis 10 cijfers (0-9)
 Niet-alfanumerieke tekens (speciale tekens) (bijvoorbeeld!, $, #,
%)
 Een unicode teken dat is aangemerkt als een letter, maar is
geen hoofdletters en kleine letters. Dit omvat Unicode-tekens uit
Aziatische talen.

Vanuit het startscherm
van de portal kan
gekozen worden voor
het Wacht Reset Utility.
Hiermee kun u een
ander wachtwoord
kiezen.
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