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Kære alle 
IT har det sidste halve år arbejdet på at få en ny Citrix platform på plads. Den sidste måned har vi 
været op til 100 brugere på den nye platform, så vi tror på at meget er testet godt igennem. 

Nu er det så vidt, at vi alle skal skifte, og det vil ske mandag den 24.februar. 

Nedenfor er der forsøgt svaret på alle de spørgsmål, der måtte opstå. Skriv eventuelt materialet ud til 
kollegaer, der måtte være på ferie eller har anden fravær. 

Med den nye platform følger også en ny Office pakke, hvor det nu er Office 2016, der stilles til 
rådighed. 

IT vil være ekstra bemandet den 24. februar og efterfølgende dage, for at imødegå evt. udfordringer. 

Jeg håber alle vil tage positivt imod fornyelsen. 

Venlig hilsen 

Eva Minke Andersen 
IT- og digitaliseringschef 

Tlf. nr. 23212010 

Aabenraa Kommune 
Skelbækvej 2 
6200 Aabenraa 

Mød mig på video 
ema.meet@aabenraa.dk 

NY CITRIX 

Hvorfor skal vi have en ny Citrix? 
- Der er flere grunde, til at vi går over på ny Citrix, bl.a.
- - Øget sikkerhed med nye servere
- - Forbedret hastighed

Hvornår går vi over på den nye Citrix? 
- Alle går over på den nye Citrix, mandag, den 24. februar.

Får jeg en ny profil i forbindelse med ny Citrix? 
- Ja, ved overgang til ny Citrix, får du en ny profil.

Hvem kontakter jeg, hvis jeg har problemer? 
- Du kan kontakte en IT-superbruger du finder listen på Medarbejderportalen.
- Du kan registrere en opgave i IT-Helpdesk (Ny Opgave, Problemer med Ny Citrix)
- Du kan kontakte IT på mobiltelefonnummer 20581472
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Hvor kan jeg finde hjælp til den ny Citrix platform? 
- Du kan finde informationer ved at søge i Videns basen i IT-Helpdesk. Her kan du søge ved

hjælp af søgefeltet øverst på siden.

Hvordan tilgår jeg den nye Citrix 
- Du starter op som du plejer og vælger Citrix Desktop-CVA
- Første gang du logger på, vil det vare længere end normalt.
- Fortrukne i Internet Explorer, bogmærker i Google Chrome og dine egne genveje på

skrivebordet kopieres automatisk med over på den nye Citrix platform.

Outlook 

Hvordan ser Outlook ikonet ud? 
- Ikonet er blåt og hedder Microsoft Office Outlook 2016

Første gang du starter Outlook, skal du følge menuen og trykke på Næste nogle gange og 
afslutte med at trykke på Udfør. 

Hvad sker der med tidligere indtastede modtagere i til-feltet i Outlook  
- De er væk, historikken forsvinder.

Hvordan kan jeg få adgang til fællespostkasse(r)? 
- Du skal selv tilføje dem igen – se vejledning i IT-Videns base, hvor du skal søge på (Få vist en

postkasse i egen indbakke) eller klik her*.

Hvordan får jeg min Outlook signatur igen? 
- Der ligger en ny skabelon til en autosignatur i din Outlook, som hedder Aabenraa Kommune.

Denne skal du selv rette, så dine informationer står i signaturen.
Skabelonen opfylder minimumkravene, der er beskrevet i Aabenraa Kommunes designmanual.

- Se vejledning i IT-Videns base, hvor du skal søge på (Autosignatur i Outlook) eller klikke her*.

Huskesedler/Sticky Notes forsvinder, hvordan kan jeg gemme det, som jeg har på mine 
huskesedler? 
– du kan kopiere teksten over i et word-dokument el.lign.

Printer 

Har jeg stadig min(e) printer(e) 
‐ Du skal tilføje din(e) printer(e) igen – se vejledning i IT-Videns base ved at klikke her*.  
‐ Din standard printer forsvinder ikke, den ligger uden for Citrix og hentes automatisk. 



3

 
Doc2mail hedder nu OneToox. 
 
 
Hvordan får jeg vist Citrix på 2 skærme?  

‐ Søg i IT-Videns base på ”Få vist Citrix på 2 skærme” eller klik her*. 
 
Hvordan logger jeg af Citrix 

‐ Du skal klikke på den gule nøgle på proces-linjen – der kommer en menu frem, hvor du skal 
svare Log ud nu eller vente 30 sekunder. 
 

 
 
 
Acadre CM 
 
Skal jeg åbne Outlook, inden jeg åbner Acadre, når jeg har fået en ny profil? 

- Ja, det skal du, for at undgå fejl i forbindelse med aktivering af sammenhæng mellem Acadre 
og Outlook 

 

 
Alle personlige indstillinger vil blive sat til standard, det gælder alle faneblade: 
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Listevisningen (feltvælger) for både sager og dokumenter vil blive sat til standard (alle steder), og 
foretrukne autoprofiler forsvinder.  
 
Vi kan foreslå, at du tager skærmprint af dine nuværende indstillinger af feltvælger for både sags 
visning og dokumentvisning. 
 
Acadre Web 
 

 
Alle personlige indstillinger vil blive sat til standard, hvilket vil sige flisevisning, antal viste resultater 
ved søgning, viste kolonner og kolonnebredde – det gælder på samtlige sider 
 
 
Du kan følge status på den nye Citrix platform under nyheder i IT-Helpdesk 
og på Medarbejderportalen. 
 
*Disse genveje virker kun i Citrix. 
 
 


