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Deze handleiding is geschreven aan de hand van een Windows 10 werkstation met internet explorer
11, wanneer u een andere versie van windows en/of Internet explorer gebruikt kunnen opties zich
op een andere plek bevinden dan hieronder beschreven.
De strekking van de handleiding blijft gelijk.
Belangerijk is dat u installatie rechten heeft op het werkstation waarop u gaat werken met de
omgeving van missing piece.
Om in te kunnen loggen bezoekt u de pagina: mijnmp.nl
Voordat u de omgeving kan openen klikt u op de onderstaand aangegeven link.
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Deze link zal u begeleiden naar de Pagina van Citrix waar de workspace kan worden geopend.
Op deze pagina ziet u midden in het volgende staan:

Wanneer u de blauwe download link selecteerd komt het volgende venster op in de browser:

U moet hier voor uitvoeren kiezen zodat de installatie gelijk geopend word, vervolgens zal de Citrix
workspace installatie openen, hier selecteert u starten.
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Na het starten word er gevraagd om de licentievoorwaarden, u zet het vinkje (zoals onderstaand) en
selecteerd installeeren.

Nadat de installtie is doorlopen eindigd deze op het volgende venster:

Selecteer hier Voltooien, hiermee is de installatie van de citrix workspace voltooid.
Wanneer u geen gebruikt maakt van telefonie via skype kunt u nu gaan inloggen op mijnmp met uw
token.
Maakt u wel gebruik van Skype voor bedrijven volg dan aanvullend de stappen op de volgende
pagina’s.
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Om te kunnen bellen via skype voor bedrijven heeft u de HDX plugin nodig, ook deze kan worden
gedownload via mijnmp.nl
Zie hieronder de aangegeven link:

Bij het selecteren van deze link word er weer een Citrix pagina geopend:

Hier selecteerd u download file.
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Hierna zien we weer een download venster ook hier moet uitvoeren geselecteerd worden.

De Citrix installatie komt op hierna met de volgende vensters.
Selecteer next, accepteer d.m.v. het vinkje, selecteer install en uiteindelijk finish om de installatie te
voltooien.

Hiermee is ook de laatste stap voltooit.
U kunt nu gaan inloggen op mijnmp met uw token.
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