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FØR DU GÅR I GANG
Gå igjennom sjekkliste: Se Hjemmekontor – Sjekkliste før installasjon
Klargjør jobb-PC: Se Installasjonsveiledning del 1 - Jobb-PC.
3. Klargjør hjemme-MAC: dette dokumentet
1.
2.
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1. INSTALLASJON AV SERTIFIKATER
Følgende 4 sertifikater må lastes ned og legges til i nøkkelringen.
Klikk på hver enkelt link, og åpne filene når de er lastet ned.
Sertifikat 1: http://crt.buypass.no/crt/BPClass2Rot.cer
Sertifikat 2: http://crt.buypass.no/crt/BPClass2CA2.cer
Sertifikat 3: http://crt.buypass.no/crt/BPClass3Rot.cer
Sertifikat 4: http://crt.buypass.no/crt/BPClass3CA3.cer
Dobbeltklikk på alle de 4 nedlastede sertifikatene slik at de legges til i nøkkelringen på din
Mac.

(Hvis du fikk opp en dialogboks)
Velg system i nedtrekksmenyen
Klikk på Legg til
Dette må gjentas på alle 4 sertifikatene
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2. INSTALLASJON AV CISCO ANYCONNECT
Gå til https://www.nhn.no/helsenettet/medlemstjenester/hjemmekontor
Last ned rett versjon av AnyConnect i forhold til ditt OS på din Mac

.

Åpne nedlastet installasjonsfil, og følg anvisningene nedenfor. Klikk deretter på Fortsett

Sørg for at alle tilleggsfunksjonene er fjernet
før installasjonen.
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Underveis i installasjonsprossen vil du kunne få opp noen pop-uper lik de på bildet nedenfor.
Trykk Tillat på de advarslene som måtte komme, samt tillate programmet i
systemvalg/preferences.

Åpne hengelåsen, tast inn
passord til din Mac og trykk Tillat
for å godkjenne unntaket for
Cisco Anyconnect.
Trykk Tillat øverst til høyre og
Open preferences
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Når Cisco har fått tillatelse venter du til nedlastingen er ferdig.

3. INSTALLASJON AV NETID
Last ned rett versjon av Net ID i forhold til ditt OS på din Mac

Hvis det kommer noen advarsler under installasjonen, må du bare godkjenne disse.
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Aksepter lisensbetingelsene og endre gjerne språk til norsk, og trykk installer.

Sett Buypasskortet i kortleseren, og start Net ID.
Hvis nedenstående bilde kommer opp på
skjermen din, betyr det at kortet ditt er lest av
maskinen din.
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Restart din Mac og fortsett deretter på punkt 4
nedenfor.

4. INSTALLASJON AV EKSTERN TILKOBLING
Du må også ha et program for ekstern tilkobling mot din jobb-maskin. Vi anbefaler Microsoft Remote
Desktop. Åpne App store ved å klikke på Eplet øverst i venstre hjørnet, deretter App Store. Søk
deretter opp "Microsoft remote….", og last ned programmet.

Start programmet etter nedlastning, og sett opp forbindelsen mot din jobb PC.
Velg "Add PC"
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Legg inn nedenstående påloggingsinformasjon du fikk når du installerte del 1 på jobbmaskinen din:
Hvis du ikke har denne
informasjonen, vil du ikke kunne
koble deg opp mot jobbmaskinen
din.

PS! Tegnet \ får du
frem ved å trykke
OPTION + shift + 7
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Når alt er fylt inn, trykker du på "Add".
Da er oppkoblingen lagret for senere bruk.

Da skal oppsettet være klart, og du kan nå ta i bruk hjemmekontortjenesten.

5. BRUKERVEILEDER - MAC
Brukerveileder – Mac

Veiledning knyttet til oppsett av hjemmekontor, gjøres i tidsrommet 08.0020.00 mandag - fredag av kundesenteret til Norsk Helsenett.
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