Handleiding:
Aan de slag met jouw
Chromebook met 4G
Type: HP Elite C1030

Om goed te kunnen werken met je Chromebook is het noodzakelijk om meteen na
ontvangst van het apparaat de onderstaande instructies te doorlopen en uit te
voeren in de volgorde zoals hieronder weergegeven.

Dit heb je nodig:
•

Mobile Authenticator-app
Voor het inloggen met een Chromebook is een telewerkregeling met een Mobile
Authenticator-app vereist. Bekijk hier de handleiding: Activeren OneSpan Mobile
Authenticator voor uitleg over het activeren van de Digipass-app.

•

Google-account
Met een Chromebook kun je op twee manieren opstarten en inloggen, via een privé- of
publiekelijke sessie. Het gebruik van een privé-sessie is aanbevolen, hiervoor heb je een
Google-account nodig. Klik hier om een Google-account aan te maken als je deze nog
niet hebt.

•

Internetverbinding

•

Voldoende batterij
Gebruik alleen de originele kabel die bij het apparaat wordt meegeleverd. Andere kabels
kunnen schade aan het apparaat of brand veroorzaken.
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Instellen internetverbinding
Simkaart plaatsen en mobiel netwerk activeren
Volg onderstaande stappen om een 4G-verbinding op je Chromebook tot stand te brengen.
1. Plaats de simkaart in het SIM-slot.

Klik op het netwerkicoon rechtsonder om het netwerkmenu te openen.
2. Controleer of de mobiele data is ingeschakeld. (Blauwe knopje naar rechts)
3. Klik op Vodafone NL om te ontgrendelen
4. Voer de 4-cijferige pincode in en klik op ontgrendelen

Je bent nu verbonden met jouw mobiele netwerk.
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Wifi verbinding maken
Internetverbinding maken met een wifi-netwerk heeft de voorkeur, als er een netwerk
beschikbaar is. Volg onderstaande stappen om een wifi-verbinding op je Chromebook tot
stand te brengen.
1. Klik op het netwerkicoon rechtsonder om het netwerkmenu te openen (zie
bovenstaande afbeelding).
2. Controleer of wifi is ingeschakeld. (Blauwe knopje naar rechts)
3. Kies uit de lijst met welk wifi-netwerk je wilt verbinden en klik hierop.
4. Het scherm Deelnemen aan Wifi-netwerk verschijnt.
5. Vul het wachtwoord van jouw wifi-netwerk in.
•

Werk je op Govroam-wifi? Vul de onderstaande gegevens in.

•

Kies bij de EAP-methode voor PEAP

•

Kies bij EAP Phase 2-verificatie voor MSCHAPv2

•

Kies bij CA-certificaat: Niet controleren

•

Vul bij Identiteit jouw algemene inlognaam in zoals je die op kantoor
gebruikt

•

Vul bij Wachtwoord het wachtwoord in dat hoort bij jouw algemene
inlognaam

6. Klik op Verbinding maken om de netwerkverbinding tot stand te brengen.
Je bent nu verbonden met het wifi-netwerk. Als je succesvol verbinding hebt gemaakt,
ziet het netwerkicoon eruit zoals in het voorbeeld. Het aantal streepjes geeft de
signaalsterkte aan.

Opstarten en inloggen via een privé-sessie
In een privé-sessie is het mogelijk om eigen apps te installeren, videovergaderingen bij te
wonen en worden je instellingen onthouden. Om dat allemaal te kunnen doen, heb je wel
een Google-account nodig.
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Volg de onderstaande stappen om in te loggen op de Chromebook in een privé-sessie:
1. Klik na het opstarten van de Chromebook linksonder in de balk op ‘Persoon
toevoegen’.
2. Vul het e-mailadres in van je Google-account gevolgd door het wachtwoord.
3. Klik op de Chromebook-startknop en ga naar de WebStore (en dus niet de Google
Play Store!).
4. Zoek in de WebStore naar de Citrix Workspace-app en klik op TOEV. AAN CHROME.
5. In de melding die verschijnt klik op App toevoegen (of Add to Chrome).

Nadat de installatie is afgerond is de Citrix Workspace te vinden in het startmenu van de
Chromebook.
6. Vul na het starten van de Citrix Workspace bij Account-URL het volgende in:
http://www.flex2rijk.nl (DWR Next)

7. Hierna is het mogelijk om in te loggen op de DWR Next-omgeving.
Nadat de installatie is afgerond is de Citrix Workspace te vinden in het Windows-startmenu
van de Chromebook.

Colofon
SSC-ICT
Koningskade 4
Postbus 20906
2500 EX Den Haag

SSC-ICT | 5

