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1 Inleiding / Leeswijzer 

Deze handleiding beschrijft het gebruik van de dienst ‘Externe Werkplek’. Met de externe 

werkplek kun je vanaf iedere willekeurige computer of iPad met een internetverbinding, 

toegang krijgen tot het netwerk van Atlant. 

 

Je hoeft niet alle hoofdstukken door te lezen. Hieronder een leeswijzer op basi s waarvan je kunt 

bekijken welke informatie voor jou van toepassing is.  

 

Om extern te kunnen werken is het gebruik van een Token (inlogcode) noodzakelijk.  

Heb je deze nog niet geïnstalleerd? Ga dan voor instructies naar hoofdstuk 5.  

Heb je de token al geïnstalleerd? In hoofdstuk 3 staat hoe je inlogt op een Atlant apparaat.  

Wil je inloggen op een privé computer? Ga dan naar hoofdstuk 4. 

 

Als je voor het eerst wilt inloggen op een niet-Atlant apparaat en is de Citrix app hierop nog niet 

geïnstalleerd? Kijk dan in hoofdstuk 6.1 als je een Windows apparaat hebt, in hoofdstuk 6.2 als 

je MAC hebt of in hoofdstuk 6.3 als je op een iPad wilt inloggen. 
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3 Extern inloggen met een Atlant laptop of Surface 

1) Start het apparaat op en log in.  
 

Je bent nu ingelogd in de lokale omgeving. 
 
2) Verbind de laptop met het Wi-Fi netwerk op de externe locatie. 

 
Dit doe je door rechtsonder op het wereldbol icoon te klikken. (hieronder geel omcirkelt)

 
 
3) Klik op het bureaublad op het icoon met de tekst: ‘Atlant Inloggen’.  

 
 
4) Log in met je gebruikersnaam, wachtwoord en code uit de MobilePASS app. 

 
 
5) Klik op het Desktop icoon. 

 
 
Je bent nu extern ingelogd in de Atlant Citrix omgeving. 
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4 Inlogpagina openen op een privé apparaat 

1) Ga naar de Atlant website www.atlant.nl/ 

2) Op de website kies je achtereenvolgens voor: 

A. Werken 

B. Inloggen medewerker 

C. Klik hier om aan te melden op het Atlant netwerk. 

 
 

3) Log in met je gebruikersnaam, wachtwoord en code uit de MobilePASS 

 
 

4) Klik op het Desktop icoon. 

 
Je bent nu extern ingelogd in de Atlant Citrix omgeving. 

A. 

B. 

C. 

http://www.atlant.nl/
https://remote.atlant.nl/
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5 MobilePASS app downloaden & activeren 

Voor het inloggen op de externe werkplek moet je naast de gebruikersnaam en 

het wachtwoord een code invullen. Deze code wordt gegenereerd door de 

MobilePASS app. 

 

De MobilePASS app installeer je op je mobiele telefoon. Niet alle telefoons zijn hiervoor 

geschikt. Apparaten die wel geschikt zijn: iPhones, Android toestellen en nieuwere versies van 

de Windows Phone. 
 

Zodra de thuiswerk autorisatie bij jou is toegevoegd, ontvang je hierover een mail vanuit 

Safenet. Open deze mail op je mobiele telefoon. Volg daarna onderstaande stappen: 
 
 
1. Open de mail van Safenet. 
 
 
 
 
2. Scroll in de mail naar beneden en klik op de link die 

    begint met https://se.safenet-inc.com/ 

 

Je komt nu op de activatie website. 

3. Klik op het blauwe app icoon.  
Je wordt nu doorverwezen naar de Appstore, Playstore of 
Microsoft store. Download hier de oranje MobilePASS app.  
 
Als de MobilePASS app na de installatie opent, sluit deze 
dan gelijk en ga terug naar de activatie website waar je 
zojuist op het blauwe app icoon hebt geklikt. 
 
4. Klik nu op de link met de tekst: ‘Enroll your      
 MobilePASS token’  
Mogelijk komt er een pop-up in beeld. Klik hier op open.  
 
5. Als het goed is staat er bij “New Token Name’’ je 
Atlant gebruikersnaam. Als dit veld leeg is vul hier dan zelf 
je gebruikersnaam in. 
 
6. Klik op “Activate”. De token wordt nu geactiveerd en 
is klaar voor gebruik.  
 

  

https://se.safenet/
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6 Citrix installeren op een apparaat 

Wanneer je inlogt op de thuiswerk website kan het zijn dat je een melding krijgt over 
Citrix receiver. Dit is een programma wat ervoor zorgt dat er een verbinding gemaakt 
kan worden tussen jouw computer en het Atlant netwerk.  
 
In de volgende paragrafen staat beschreven hoe je dit doet voor een Windows apparaat, MAC 
computer of een iPad. 
 
Nadat de Citrix Workspace applicatie geïnstalleerd is kan je inloggen op de thuiswerk website en 
met het aanklikken van de Desktop icoon wordt de Citrix sessie opgestart 

6.1 Citrix installeren op een privé Windows apparaat 

1) Open een internet browser en ga naar www.citrix.com/receiver 
2) Klik op de knop: “Download for Windows” 

Je wordt nu doorgestuurd naar de webpagina van Citrix met de meest recente versie van de 
Citrix Workspace app. 

3) Klik op de knop: “Download Citrix Workspace app for Windows” 
4) Open het gedownloade bestand en klik op Start 
5) Ga akkoord met de licentieovereenkomst en klik op volgende. 
6) Klik op Installeren.  

 
De Citrix Workspace applicatie is nu geïnstalleerd op je Windows apparaat.  

6.2 Citrix installeren op een privé Mac apparaat 

1) Open een internet browser en ga naar www.citrix.com/receiver 
2) Klik op de knop: “Download for Mac” 

Je wordt nu doorgestuurd naar de webpagina van Citrix met de meest recente versie van de 
Citrix Workspace app. 

3) Klik op de knop: “Download Citrix Workspace app for Mac” 
4) Open het gedownloade bestand en dubbelklik op “Install Citrix Workspace” gevolgd door Sta 

toe. 
5) Klik daarna 2x op “Ga door” gevolgd door “Akkoord” en “Installeer”. 
6) Bevestig de installatie met je Mac wachtwoord of Touch ID. 

 
De Citrix Workspace applicatie is nu geïnstalleerd op je Mac apparaat. 

6.3 Citrix installeren en instellen op een iPad 

1) Open de app store en download de Citrix Workspace app. 
2) Open de Citrix Workspace app en klik op “Aan de slag”. 
3) Klik rechtsboven op de drie puntjes gevolgd door handmatig instellen. 
4) Vul bij adres remote.atlant.nl in. 
5) Vul bij beschrijving Atlant Inloggen in. 
6) Zet het vinkje achter Web Interface 
7) Klik rechtsboven op opslaan. 

 
De Citrix Workspace app is nu geïnstalleerd en ingesteld op je iPad.  

http://www.citrix.com/receiver
http://www.citrix.com/receiver

