
Grundmanual Fjärråtkomst för PC 
Alla applikationer som man har tillgång till när man sitter i kommunens ordinarie nät är inte 

tillgängliga i fjärråtkomstfunktionen. Det är systemägaren som avgör om applikationen ska 

finnas i funktionen och i så fall vilken inloggningsmetod som ska användas. Alla 

applikationer är heller inte möjliga att tillgängliggöra. Det finns mer information och 

manualer på startsidan för ”Fjärråtkomst” 

1. Starta webbläsaren (Du måste ha tillgång till Internet). Du kan inte ha Din dator inkopplad i 

kommunens A-nät. 

2. Skriv in adressen ”https://portal.jonkoping.se” i adressfältet i webbläsaren 

3. Du ska nu välja inloggningsmetod. 

-Inloggning med Användarnamn och lösenord 

-Inloggning med SMS (inloggning med SMS har man behov av om man ska nyttja 

applikationer som kräver tvåfaktorslösning ex. Ekonomisystem, Magna Cura) 

-För att få tillgång till SMS inloggning måste man ha registrerat sitt mobilnummer, hos 

IS/IT-avdelningen, mobiltelefonen måste kunna ta emot SMS.  

 
 

  



 

4. Du ska nu logga i Fjärråtkomsten, det gör Du med samma användarnamn och lösenord som 

Du har till kommunens nät. 

 
(Första gången Du använder datorn kommer Du att få installera ”Citrixreceiver”) 

(Använder Du en DAP2-dator är receivern redan installerad) 

 

 

5. Du ska nu vara inne i Fjärråtkomsten.  

 
Om Du inte ser några appar eller saknar några appar ska Du trycka på +-tecknet, se ovan. 

  



 

6. Du trycker därefter på ”All apps” eller ”Alla applikationer” 

 
Du får nu tillgång till alla applikationer som Du har rätt att använda 

 
Den applikation som Du klickar på kommer att läggs ut på den högra sidan ovan. 

Det innebär att den ligger kvar där tills Du väljer att lägga tillbaka den under ”All apps” igen. 

Det gör Du genom att hålla muspekaren över appen, då visas ett x-tecken, klicka på detta så 

försvinner applikationen över till ”All apps” igen. 

De appar som ligger på högra sidan är de som Du valt att ha som favoriter 

  



 

7. När Du startar en applikation, klickar Du på den applikation som Du vill starta, som i 

nedanstående ex. Outlook 

 
8. När Du är inne i applikationen arbetar Du med den på samma sätt som om Du sitter inne på 

Din arbetsplats i A-nätet. 

 

9. När Du ska lämna ”Fjärråtkomsten” loggar Du ut genom, se nedan. 

 
Du kan även här byta lösenord i förtid. Det nya lösenordet gäller då även när Du därefter 

loggar in i kommunens nätverk. Samma lösenordsregler gäller här som i det ordinarie nätet. 

Om lösenordet har gått ut får Du meddelande om detta när Du logar in. Du måste då byta 

lösenord. 

 

10. För mer information se den FAQ som finns vid inloggningssidan till Fjärrinloggningen. 

 


