
Brugsvejledning til KEA Remote, når den ER installeret  
  

For at starte klienten gør du følgende: 
På skrivebordet ligger der en genvej der hedder 
”VMware Horizon Client”.  
 

 
 

Tryk på ikonet ”remote.kea.dk” 
 

 
 

I loginboksen skal du bruge dit KEA Login (det 
samme som KEA Mail) og derefter kan du trykke 
login. 

 
  
  
Dobbeltklik på ikonet for din afdeling. 
 
Den vil nu stå og forbinde et kort øjeblik (Typisk 
mellem 5-10 sekunder). 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brugsvejledning til KEA Remote, når den ER installeret  
  

Det næste du ser er dette: 

   

Du kan nu få adgang til din KEA Mail, samt via Internet Explorer diverse administrative værktøjer. 

USB-nøgler 

For at benytte en USB data nøgle skal du gøre følgende: 

• Klik ”Connect USB Device” og vælg ønskede enhed. 

Bemærk, at forbindelsen fra din computer og USB data nøglen vil forsvinde. Da den nu er tilknyttet KEA 
Remote. 

Brug af CTRL-ALT-DELETE 

Hvis du vender tilbage til din computer efter en forlænget pause eller lignende, er din KEA Remote 
formentlig låst af revisionsmæssige hensyn. Her skal du fremover bruge ”Send Ctrl-Alt-Delete” øverst i 
baren. 

Genstart af KEA Remote: 

Hvis du oplever problemer med din KEA Remote, kan det til tider hjælpe at genstarte din KEA Remote. 

Du skal dog være opmærksom på at du vil miste dit arbejde der ikke er gemt inden. 

1. Gem dit arbejde 
2. Tryk på Windows ikonet nederst i venstre hjørne  
3. Klik på pilen ved siden af ”Luk computeren” 
4. Vælg ”Genstart” 

Har du ikke denne mulighed i KEA Remote, kan nedenstående benyttes: 

1. Klik på "Options" på menu linjen, øverst i KEA Remote 
2. Klik derefter "Disconnect and Log Off" 
3. Tryk "Ok" når du bliver spurgt om du ønsker dette. 
4. Vent herefter 5-10 minutter og log på KEA Remote igen 

Det kan tage et par minutter før du igen kan logge på som normalt.  


