
 

Information till dig som mottagit en distans dator från Region Halland. 
 
Viktig information läs först! 
Viktig information rörande användning av VAS och NCS: 
Denna dator har en version av Windows 10 (version 19.09) där vårdsystemen inte är verifierade. 
Vilket betyder att till exempel VAS och NCS inte är godkända att användas på denna dator. 
Men då datorn är till för att användas med VDI, där flertalet vårdsystemen (VAS och NCS) är 
godkända så skall endast VDI användas på denna dator för åtkomst till vårdsystemen, även fast de 
finns installerade lokalt på datorn. 

Första inloggningen mot WiFi: 

Steg ett: Starta datorn. Koppla upp er mot WiFi/Hemnätverk genom att klicka på  ikonen nere i 

högra hörnet. 

I rullistan väljer ni ert WiFi/Hemnätverk (namnet på ert trådlösa nätverk). 

Rullistan:  
Ifall ni är osäkra på vad ert WiFi/Hemnätverk heter, kan ni kontrollera ”SSID” (Namnet på ert trådlösa 

nätverk) på undersidan av er Router.  

 



 
Klicka sedan på ert WiFi/Hemnätverk i rullistan: 

 
Ange lösenordet till ert Hemnätverk och klicka på nästa:  

(lösenordet står ofta under Routern). 

 
Datorn håller nu på att ansluta till ert nätverk. 

När datorn anslutit till nätverket skall WiFi symbolen se ut på följande vis:  antalet vita streck 

varierar beroende på WiFi täckning. Vänta 2-3 minuter tills datorn kopplat sig. 

klicka sedan på ”Annan användare” och logga in på datorn med ert användarnamn och lösenord. 

Första inloggningen utanför Region Hallands nätverk tar flera minuter beroende på hastigheten på 

ert nätverk.  

Visas följande symbol:  vänta 2-3 minuter, ifall varningstriangel inte försvinner så behöver ni 

ansluta till nätverket på nytt, första inloggningen på WiFi. 

Inloggning med sladd: 
Koppla in nätverkssladden i routern/bredbandet, koppla sedan in nätverks-adapter i datorn, koppla 

sedan in nätverkssladden i nätverks-adaptern. ( Nätverks-adaptern följer inte med, endast för 

användare utan WiFi/problem med WiFi). 

Starta datorn, vänta 3-5 minuter, klicka sedan på ”Annan användare och logga in på datorn med ert 

användarnamn och lösenord. 


