Hoofdstuk 1 Dynamisch account
Als je geen vast IP-adres hebt, kun je werken met een Dynamisch account.
Je kunt toegang krijgen tot het Intramed OnLine portaal door gebruik te maken van VPN software in
combinatie met een aantal certificaten. Hierdoor wordt een beveiligde verbinding opgezet tussen de
computer en het hostingsnetwerk van Intramed OnLine, zodat het zeker is dat alleen jij toegang krijgt
tot de omgeving.
Het in gebruik nemen van Intramed Online bestaat uit de volgende stappen:
-

VPN-software downloaden en installeren;
Toegang tot Intramed OnLine omgeving controleren;
Intramed Online opstarten.
Je kunt maar 1 verbinding opzetten. Als je de verbinding bijvoorbeeld thuis nog aan hebt staan,
kun je op de praktijk niet nóg een verbinding maken. De verbinding op de computer thuis moet
dan eerst uitgeschakeld worden.
Verbreek daarom altijd de verbinding na gebruik!

1 .1 VPN-software downloaden en installeren
Het is noodzakelijk dat je als eerste de VPN-software downloadt van de website van Intramed
OnLine op je vaste PC of laptop en deze installeert.
1.
2.

Ga naar de website: https://dynamisch.intramedonline.nl.
Log in met je gegevens van Intramed OnLine. (Je gebruikersnaam mét "@intramed.nl".)
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3.

Klik op "Remote Access".

4.

Download de volledige installatie als Sophos nog niet op de computer geïnstalleerd is (optie 1
uit de vorige afbeelding).

5.

Als Sophos al geïnstalleerd is op de computer en je wilt meerdere accounts toevoegen, ga je
eerst terug naar stap 2 en log je met de gegevens van de andere gebruiker in. Bij stap 3 kies je
voor "Remote Access" en bij stap 4 kies je voor de 2e optie. Daarmee wordt alleen de
configuratie geïnstalleerd.
Kies in de gele balk onderin het scherm voor "Opslaan".

6.

(Je kunt ook voor "Opslaan" kiezen als je de installatie bijvoorbeeld op verschillende computers
wilt uitvoeren. Daarbij moet je dan wel steeds inloggen met je eigen gebruikersnaam en
wachtwoord.)
Als het downloaden gereed is, kies ervoor om de map te openen.

7.
8.

Klik met de rechtermuisknop op het bestand.
Klik op "Als administrator uitvoeren" / "Run as administrator".
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9.

Volg de installatie stappen en log in.

10.

In de taakbalk verschijnt het icoon van een verkeerslicht. Bij een rood verkeerslicht ben je nog
niet ingelogd.
Klik met de rechtermuisknop op het verkeerslicht en klik op "Verbind";

11.

het scherm "SSL VPN - Gebruikers Authenticatie" wordt geopend.

12.

Vul de velden in:
Veld

Omschrijving

Gebruikersnaam:

Typ de VPN gegevens van Intramed OnLine in. Bijvoorbeeld
jjansen@intramed.nl.

Wachtwoord:

Typ je wachtwoord in.
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13.

Klik op "OK". Het verkeerslicht kleurt groen en je bent verbonden.

1 .2 Toegang tot Intramed OnLine omgeving controleren
Controleer of je toegang hebt tot de Intramed OnLine omgeving.
De website werkt alleen in de Internet Explorer (dus niet in Google Chrome of Mozilla Firefox).

Het is hierbij nodig dat de VPN-verbinding aan staat.

1.
2.
3.

Open Internet Explorer.
Ga naar de website https://members.intramedonline.nl.
Klik onderin beeld op "Toestaan".

als je toegang hebt tot de Intramed OnLine omgeving, wordt het volgende scherm geopend.

4.

Als je de vorige pagina te zien krijgt, is de installatie van de VPN gelukt en kun je verder met het
volgende onderwerp "Microsoft Remote Desktop installeren en Intramed opstarten".
Als je de pagina niet te zien krijgt, controleer dan of je de voorgaande stappen goed hebt
uitgevoerd, of neem contact op met de helpdesk.

1 .3 Intramed OnLine opstarten
Als je toegang hebt tot de Intramed OnLine omgeving, kun je Intramed opstarten en gebruiken.
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1.

Vul de velden in:
Veld

Omschrijving

Domain/
username:

Typ je gebruikersnaam van Intramed OnLine in. Bijvoorbeeld
jjansen@intramed.nl

Password:

Typ je wachtwoord in.

2.
3.

Klik op "Sign in".
Klik op het icoon van Intramed

4.

Er volgt een melding, dat een RemoteApp programma wordt geprobeerd uit te voeren; klik op
"Verbinden".

5.

Intramed wordt geopend.
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6.

6

Kies de administratie waarin je wil werken en vul de bijbehorende gebruikersnaam en het
wachtwoord in.
Als je een nieuwe administratie opent, log je in met gebruikersnaam "super", en laat je het veld
"Wachtwoord:" leeg.

