
Gebruikershandleiding

Connect!

Met Connect! kunt u snel, gemakkelijk én veilig verbinding maken met uw eigen

werkomgeving. Het maakt niet uit of u thuis werkt, onderweg bent of op vakantie,

met Connect! bent u altijd online. Het enige dat u nodig heeft is een geschikt

apparaat, een internetverbinding en een mobiele telefoon. 



(Veilig) werken met Connect!

De techniek achter Connect! is bewezen veilig, maar u heeft als gebruiker ook een belangrijke rol in het 

veilig werken met Connect!. Als u tijdelijk de werkplek verlaat, dient u altijd zowel de sessie als het 

apparaat te vergrendelen.

Met Connect! is het mogelijk uw volledige desktop te openen op een smartphone of tablet, maar let 

op! Uw desktop is niet ontworpen om te bedienen via een touchscreen, waardoor de  bruikbaarheid op 

smartphones en tablets beperkt is. 

De dienst Connect! ondersteunt alleen verbindingen, die opgezet worden vanaf gebruikersapparaten die 

voorzien zijn van een courant en up-to-date besturingssysteem, browser en Citrix Workspace app.
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Log in op uw vaste werkplek. Deze werkplek moet 

toegang hebben tot uw zakelijke werkomgeving 

(Justitienet).

Start de internet browser en ga naar uw webmail 

(https://webmail.frs01000.localdns.nl) of open 

Outlook en ga naar Bestand en klik vervolgens op 

de link onder ‘Toegang tot uw account op 

Internet’ onder het kopje accountinstellingen.

Log in met uw eigen inloggegevens, maar noteer 

voor uw gebruikersnaam de domeinafkorting van 

uw eigen organisatie. Voor DJI medewerkers is dit 

ADDJI\. Voorbeeld: ADDJI/janjansen

Open het instellingen menu via het tandwiel 

icoon rechtsboven in beeld en kies voor ‘opties’.

Selecteer ‘Informatie bewerken...’ in het ‘mijn 

account’ menu (Figuur 1).

Selecteer ‘nummers van contactpersoon’ en 

controleer onder ‘mobiele telefoon’ of het 

mobiele nummer waarop u de code wilt 

ontvangen correct geregistreerd staat. U kunt hier 

nu zelf uw mobiele nummer invullen of 

aanpassen (alleen nummers zonder spaties of 

streepje).

Klik op ‘Opslaan’ om de gegevens op te slaan. 

Uw nummer is nu geregistreerd.

(Figuur 1)

(Figuur 2)
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Stap 1          Telefoonnummer controleren

Connect!

De inlogprocedure van Connect! is gebaseerd op ‘2-factor-authenticatie’. Dit betekent dat u naast 

uw eigen inloggegevens een code nodig heeft die u via een SMS bericht ontvangt. Om de SMS-code 

te ontvangen moet uw mobiele telefoonnummer correct geregisteerd zijn.

https://webmail.frs01000.localdns.nl


(Figuur 3)

(Figuur 4)

Stap 2         Pincode instellen

Connect!

Log in op uw vaste werkplek. Deze werkplek moet 

toegang hebben tot uw zakelijke werkomgeving 

(Justitienet).

Start de internet browser en ga naar: 

https://pin.connect.minvenj.nl.

U bevindt zich nu op het Connect! Self-Service 

Console (Figuur 3). Vul uw zakelijke 

gebruikersnaam (User ID) en wachtwoord

 (Password) in. Dit zijn dezelfde inloggegevens die u 

ook gebruikt om in te loggen op uw vaste werkplek.

 

Stel nu zelf uw gewenste pincode in door create PIN 

te selecteren. De pincode bestaat alleen uit cijfers 

en is minimaal 6 en maximaal 8 cijfers lang 

(Figuur 4).

Log uit.

1

2

3

4

5

Als aanvulling op uw inloggegevens heeft u een PIN-code nodig. 

Voor u gebruik kunt maken van Connect! moet deze pincode eerst aangemaakt worden. 

U kunt de pincode zelf kiezen.

https://pin.connect.minvenj.nl


Ga met het apparaat dat u wilt gebruiken naar

https://www.citrix.nl/go/receiver.html. (Figuur 5).

Klik op Download Receiver. Als u een 

mobiel apparaat gebruikt, wordt u voor het 

downloaden doorverwezen naar de Appstore 

behorende bij het type apparaat dat u gebruikt.

Doorloop de stappen om de Citrix Receiver te 

installeren op uw apparaat. 

Voor meer informatie over het installeren van 

software op uw computer, mac, smartphone of 

tablet verwijzen we u naar de 

gebruikersinstructies van het betreffende 

apparaat.

De Citrix Receiver wordt alleen op de achtergrond 

gebruikt en hoeft daarom niet verder ingesteld 

te worden. Als er na de installatie om gegevens 

wordt gevraagd, hoeft u deze niet in te vullen. U 

kunt de melding direct sluiten.

(Figuur 5)

Om gebruik te kunnen maken van Connect! moet het apparaat dat u wilt gebruiken 

voorzien zijn van specifieke software (Citrix Receiver). Voor mobiele apparaten 

zoals smartphones en tablets wordt de software als App gedownload.

Stap 3          Installeren software

Connect!
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https://www.citrix.nl/go/receiver.html


Open de internet browser en ga naar: 

https://ssc-i.connect.minvenj.nl

Log in met uw zakelijke gebruikersnaam en 

wachtwoord en de pincode die u heeft ingesteld 

tijdens stap 2 (Figuur 6).

U ontvangt nu een sms op uw mobiele telefoon 

met een tokencode. Vul deze code in om toegang 

te krijgen tot Connect! (Figuur 7).

(Figuur 6)

(Figuur 7)

Na het instellen van uw persoonlijke pincode en de installatie van de 

software is Connect! klaar voor gebruik. U kunt nu via de browser naar keuze inloggen op Connect!.

Stap 4          Inloggen op Connect!

Connect!
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https://ssc-i.connect.minvenj.nl


Selecteer ‘ Workspace Services’ in het linker

 keuzemenu en kies vervolgens voor 

‘Bureaubladen’ in het keuzemenu aan de 

bovenzijde van het scherm (Figuur 8).

Selecteer de ‘Desktop’ die u wilt openen. U heeft 

nu toegang tot uw werkomgeving. 

(Figuur 8)

Stap 5         Werkomgeving openen

Connect!
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Nadat u bent ingelogd op Connect! heeft u de keuze uit verschillende activiteiten. U kunt uw volledige 

werkomgeving (desktop) benaderen of direct Outlook (Web App) starten.  Afhankelijk van wat uw 

organisatie ter beschikking stelt zijn er meerdere applicaties toegankelijk. 

Voor toegang tot uw volledige werkomgeving doorloopt u de volgende stappen:



Log uit via het startmenu: Kies start en selecteer 

vervolgens afmelden.

Log uit via Desktop Toolbar: Klik op het pijltje 

boven aan het scherm en kies vervolgens 

‘Disconnect’ (Figuur 9) Let op: Als u op deze manier 

uw Desktop afsluit kunnen gegevens die niet zijn 

opgeslagen verloren gaan.

Om Connect! in uw internetbrowser af te sluiten, 

klikt u rechts boven in beeld op uw naam gevolgd 

door Log Off (Figuur 10).

(Figuur 9)

(Figuur 10)

Stap 6          Connect! afsluiten

Connect!
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Als u aan het werk bent in uw Desktop kunt u op twee manieren uw sessie beëindigen:



Selecteer ‘ Workspace Services’ in het linker 

keuzemenu en kies vervolgens voor 

‘Bureaubladen’ in het keuze menu aan de 

bovenzijde van het scherm (Figuur 11).

Klik op ‘Details’ naast het icoon dat u aan uw 

favorieten wilt toevoegen en selecteer vervolgens 

‘toevoegen aan Favorieten’ (Figuur 11)

(Figuur 11)

Stap 7          Personaliseren Connect!

Connect!
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Om snel toegang te krijgen tot uw meest  gebruikte functionaliteiten adviseren 

wij deze in te stellen als ‘Favorieten’.
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