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Förutsättningar för VDI-tjänsten 

• Ansluter med en standard Windows PC 

• En internetanslutning 
- 200kbit/s tillgängligt per användare/VDI session 

- Öppen brandvägg till vdi.regionhalland.se via 193.183.15.48, .49 & .79 

Med portöppningar för TCP/UDP port 443, port 4172 & port 8443 
• VMware Klientversion 5.5.4 installerad från länken: Download VMware Horizon Clients 

- VMware Customer Connect 

• NetID 6.8.4.27 är installerad från länken: 
https://www.regionhalland.se/app/uploads/2022/11/iidsetup_v6.8.4.27_rh1301_dual
.zip  

• eLegitimation ”Sithskort” 

• All extern utrustning är USB kopplad. 
 

Godkänd kringutrustning 

• Etikettkrivare: TSC TTP 247, TSC DA220 
- Använd följande drivrutin: Generic, Generic/ Text Only 

• Kvittoskrivare: TSC TTP 247, TSC DA220 
- Använd följande drivrutin: Generic, Generic/ Text Only 

• Diktering, diktafon: Philips Speechmike Premium 3500 

• Diktering, pedal, Philips ACC2310 

• Smartkortläsare: Assa Abloy HID Omnikey 3121 

• Smartkortläsare: Dell KB813t 

• Tangentbord: Tangentbord 

• Mus/pekdon: Mus/pekdon 
 

Installation av Programvara för VDI-tjänsten 

Rutinen beskriver hur du installerar programvaran och konfigurerar din fysiska PC för VDI-
tjänsten 

https://customerconnect.vmware.com/en/downloads/details?downloadGroup=CART23FQ1_WIN_554&productId=863&rPId=53321
https://customerconnect.vmware.com/en/downloads/details?downloadGroup=CART23FQ1_WIN_554&productId=863&rPId=53321
https://www.regionhalland.se/app/uploads/2022/11/iidsetup_v6.8.4.27_rh1301_dual.zip
https://www.regionhalland.se/app/uploads/2022/11/iidsetup_v6.8.4.27_rh1301_dual.zip
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Obs! 
Om ni inte kan utföra installationen pga. Rättigheter eller har svårigheter att installera 
programvara så kontaktar ni er lokala IT-leverantör. 

VMware 

1. Ladda ned VMware klienten 5.5.4 från länken nedan till din fysiska PC: Download 
VMware Horizon Clients - VMware Customer Connect 

2. Kör installationsfilen för VMware klienten 5.5.4 
- Om ni har rättigheter att installera programvaran så dubbelklickar ni på filen och 

accepterar standardvalen som är förvalda och klickar på ”next, next, next” starta 
sedan om datorn. 

3. Installationen är nu klar. 
 

VMware Config 

1. Ladda ned VDIRHConfig.reg från länken nedan till din fysiska PC: 

https://www.regionhalland.se/app/uploads/2021/11/VDIRHConfig.zip 
2. Filen måste köras som administratör, dubbelklicka på filen och acceptera att ni vill 

utföra handlingen som administratör. 
3. Svara ja på frågan om ni vill lägga till registret. 
4. Klicka sedan på ”OK” 
5. Konfigurationen av VMware klienten är nu klar. 

 
Om ni får fel vid importen av VMware Config 

1. Starta regedit.exe som administratör via startmenyn på er fysiska dator (högerklicka på 

regedit.exe och välj kör som administratör) 
2. Registereditorn startar nu, här väljer ni ”arkiv” och sedan ”importera” 
3. Leta upp registerfilen ”VDIRHConfig.reg” som ni sparat ned och klicka på ”OK” 
4. Klicka ”OK” på rutan som kommer upp om att ”Nycklarna och värdena i 

VDIRHconfig.reg har lagts till i registret” 

 

NetID 

1. Ladda ned NetID 6.8.4.27 från länken nedan till din fysiska PC: 
https://www.regionhalland.se/app/uploads/2022/11/iidsetup_v6.8.4.27_rh1301_dual

.zip 
2. Om ni har rättigheter att installera programvaran så dubbelklickar ni på filen och 

accepterar standardvalen som är förvalda och klickar på ”next, next, next” starta sedan 
om datorn. 

3. Installationen är nu klar. 
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