
Stop Lukker Citrix og alle dine 
programmer. 

Pause Logger af Citrix og sætter dine
åbne programmer på pause.  
Andre brugere kan anvende 
computeren, og du kan logge 
på igen senere, evt. på en 
anden computer med den nye 
it-platform, og genoptage dit 
arbejde der, hvor du slap. 

Tilføj ikon Brug søgefelt til at finde et program. Eller 
klik på + i venstre side og se hele program-
listen. 

Mange programmer kan tilgås i Favoritter 
i Internet Explorer via citrix. Klik på 
stjernen (1) og vælg RM Fælles Links (2). 

  
 
’Stifinder Afdeling’ åbner de afdelings-
filmapper, du har adgang til.  Hver afdeling 
har en mappe.  

  
’Stifinder’ åbner dit personlige fildrev. 

  
Nogle programmer kan knyttes til Single 
Sign On, som er et lille program, der 
husker dig og din adgangskode. Så slipper 
du for at taste dem ind, hver gang du 
åbner et program. 

          
 

 Log-in Brug regionsID ( = brugernavn på 6 
bogstaver + adgangskode) 

 Start det første program helt op, før du 
starter de næste – så fungerer de bedst 
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Find mere på hjemmesiden for ny it-platform http://faellesit.rm.dk Find mere på hjemmesiden for ny it-platform http://faellesit.rm.dk
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