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Om thuis ook in te loggen op uw online werkplek kunt u onderstaande stappen doorlopen. Hierna
heeft u thuis de beschikking over dezelfde online werkplek als op school. Aangezien dit uw eigen
omgeving is heeft u vanuit huis de beschikking over dezelfde functionaliteit als op school.
! Let op. Deze handleiding is specifiek geschreven voor het gebruik op een Mac computer. Voor het
werken vanuit huis op een Windows computer volgt nog een handleiding.
1) Een externe verbinding naar de Happy at School omgeving (Online Werkplek) wordt opgezet
via het remote desktop protocol (RDP). Om een RDP verbinding op te zetten moet er eerst
een applicatie worden gedownload. Ga naar de App Store en zoek op ‘Microsoft Remote
Desktop’. Download de app en laat hem installeren. Open vervolgens de app en volg de
hieronder vermelde stappen.

Afbeelding 1

2) Open uw webbrowser en ga naar https://desktop.happyatschool.nl . Het onderstaande
scherm verschijnt.

Afbeelding 2

3) Log hier in met uw emailadres en wachtwoord. U krijgt nu onderstaand scherm te zien. Klik hier op
het Online Werkplek icoon.

Afbeelding 3
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4) U klikt vervolgens tweemaal op het icon ‘Online Werkplek’, waarna de verbinding met de ‘Online
Werkplek’ zal worden opgestart.

Afbeelding 4

5) Het kan zijn dat u uw gegevens nogmaals dient in te voeren. U geeft hierbij nogmaals uw email
adres en wachtwoord in.
Na de inlogbevestiging zal uw online werkplek geladen worden en kunt u aan de slag.
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Als u klaar bent met uw werkzaamheden klikt u, net als op school, op de knop afmelden om de sessie
te beëindigen en terug te keren naar de lokale desktop van uw computer

VRAGEN ?
Neem contact op met de
PROXSYS Servicedesk op tel.
088-776 9797 of
servicedesk@proxsys.nl
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