Installation og anvendelse af VPN klient
Denne vejledning giver et lille indblik i hvordan du installerer VPN og anvender denne.
Hvad er VPN?
VPN klienten skaber en sikker forbindelse fra din PC uanset hvor i verdenen den befinder sig, til
Slagelse Kommunes netværk. Det svarer i realiteten til at der trækkes et kabel fra dit kontor og til
din hjemmeadresse i tilfælde af hjemmearbejde.
Det kan nogen gange være lidt udfordrende at få lagt på PC´en hvis dette ikke er håndteret INDEN
PC´en blev taget med på farten.
Men alle Windows tablets og bærbare har som standard VPN installeret.
I forhold til stationære PC´ere skal dette gøres manuelt, hvilket vil blive illustreret i denn e
vejledning.
Installation af VPN.
På alle vores PC´ere er der en lille agent der sørger for at ajourføre alle applikationer. Agenten
giver ligeledes mulighed for at du selv kan ”bestille” applikationer, som vi har vurderet relevante.
Når du er logget ind på PC´en ses følgende ikon ved uret:

Hvis du højre klikker på ikonet vil ovenstående menu blive synlig. Klik på Software Katalog.

Sæt flueben i boksen ud for ”VPN client – Cisco Anyconnect” og tryk bestil.
Følg anvisningerne på skærmen. PC´en vil genstarte når installation er færdig.

Anvendelse af VPN klient.
Nedenstående vejledning demonstrerer, hvordan du starter VPN klienten INDEN du logger ind på
PC´en. Denne metode vil sørge for at du får tildelt alle dine drev og kørt politikker fra AD.
Først og fremmest skal du sørge for at PC´en er på internettet. Hvis du er tilsluttet via kabel, kan
du springe første trin over, da det kun omhandler at tilkoble PC´en til et trådløst netværk.
Klik på ikonet :

Vælg det trådløse netværk du vil anvende og indtast en evt. kode til netværket.

Når PC´en er på internettet kan du starte VPN klienten:
Klik på ikonet:

Fortsættes næste side…..

Når du klikker på ikonet kommer følgende vinduer frem der automatisk starter VPN.
Du skal indtaste brugernavn og password, som er nøjagtigt det samme som du normalt logger ind
på PC`en med. Bemærk at det desværre ikke er muligt at anvende æøå i koden, hvis du ønsker at
benytte VPN.
Indtast brugernavn og password og tryk ok.

Nu opretter PC´en forbindelse til Slagelse Kommunes netværk og du kan logge ind, som du plejer
på arbejdsplads.:

