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OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3
1.
2.
3.

1

Gå igjennom sjekkliste: Se Hjemmekontor – Sjekkliste før installasjon
Klargjør jobb-PC: Se Installasjonsveiledning del 1 - Jobb-PC.
Klargjør hjemme-PC:
1. PC-brukere: Se Installasjonsveiledning del 2 - Hjemme-PC (dette dokumentet).
2. Mac-brukere: Se Installasjonsveiledning del 2 - Hjemme-Mac

INNLEDNING

Tjenesten Hjemmekontor legger til rette for fjernstyring av din jobb-PC via annen maskin, typisk en bærbar
PC eller Mac, via Internett.
Denne veiledningen beskriver de nødvendige steg for klargjøring av din hjemme-PC, slik at tjenesten
Hjemmekontor på denne skal kunne benyttes til å koble opp mot din jobb-PC. Alle steg i denne veilederen
skal utføres fra din hjemme-PC. Det er viktig at alle steg som er beskrevet i dokumentet, fullføres i angitt
rekkefølge.
Dersom din hjemme-maskin er en MAC, se egen veileder, " Installasjonsveiledning del 2 - HjemmeMac"
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INSTALLASJON AV HJEMMEKONTOR

For å starte installasjonen av hjemmekontor må du først laste ned installasjonsfilen, den finner du her:
https://nhn.no/media/2962/hjemmepc-02042020.exe

NB! Husk at BuyPass-kortet må stå i kortleser og at kortleser er koblet til PC før du starter
installasjonen. For å installere tjenesten hjemmekontor må du være lokal administrator på din hjemmepc.
Når du kjører filen får du opp en dialog der du må bekrefte brukerkontroll velg Ja, se Figur 1 –
Brukerkontroll.

Figur 1 – brukerkontroll
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Når du har bekreftet brukerkontroll får du opp installasjonsveilederen, her velger du Installer
Installasjonsprogrammet vil nå utføre selve installasjonen, dette kan ta litt tid – Figur 2.

Figur 2

Når installasjonen er fullført vil du få opp et bilde tilsvarende Figur 3. Det er også laget en snarvei til Cisco
AnyConnect på skrivebordet. For å fullføre installasjonen, velg Ferdig.

Figur 3 - Oversikt

Lagre deretter RDP-profilen som ble opprettet under jobb-installasjonen på skrivebordet ditt, slik at denne er klar
til bruk når du skal koble deg opp.
Installasjonen av tjenesten hjemmekontor er nå ferdig, og du kan nå starte oppkobling mot tjenesten. Se egen
brukerveiledning for dette. Hvis du ikke har tatt med deg RDP-profilen som ble laget under jobbinstallasjonen,
må du opprette profilen manuelt. Gå da videre til pkt. 3.
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3. MANUELT OPPSETT AV EKSTERNT
SKRIVEBORD
Dette gjøres ved å gå inn i windowsmenyen, og starte programmet MSTSC.

Du får da opp dette bildet:

Velg "show options / Vis alternativer

|6

Fyll ut feltene nedenfor i nummerert rekkefølge, ihht jobbprofilen
jobbprofilen
og lagre denne når dette er gjort.

Klikk deretter OK, og lagre profilen din ved å trykke på save as / lagre som.
Da er du klar til å koble deg opp mot hjemmekontortjenesten. Se egen bruksveiledning for dette.

