Installations vejledning
Skriv følgende URL i din browsers adressefelt: https://netarkiv-wayback.kb.dk .
Hvis du udelukkende er læsesalsbruger så klik på netarkiv linket på læsesals pc’ens desktop.
Log på med det brugernavn og kodeord, som du har modtaget i din mail.

Hvis du udelukkende er læsesalsbruger skal du ikke foretage nogen program installation. Det er sat op for
dig og du kan nu springe frem til side 3 i manualen her og fortsætte efter ”Klik Finish”
Første gang du logger på med dit brugernavn og kodeord (som du har modtaget i din mail) skal du have
administrator adgang for at kunne installere Citrix klient programmet (anvendelse af Citrix browser plugin
er ikke understøttet). Når du fremover logger på Citrix Urlen skal du kun klikke på ”Internet Explorer
Wayback” knappen.
Citrix klient installationen er helt standard uanset om det er Windows eller Mac og om du vælger en
Internet Explorer, Chrome, Firefox eller Safari browser. Her følger en Internet Explorer installation på
Windows. På Mac vil installationen følge normal installationspraksis.

[1]

Klik ’v’ i ”Jeg accepterer …” og klik på Install knappen.
Klik herefter på ”Save” nederst for at gemme Citrix klienten lokalt.
Højreklik på filen og vælg ”Run as administrator”. Dette er meget vigtigt for ellers bliver Citrix klienten
ikke installeret rigtigt.

Klik Start og klik ’v’ i ”I accept..” og tryk på ’install’ knappen for at udføre installationen (hvis du allerede har
en ældre Citrix klient, så vil du få en fejlmeddelse og blive bedt om at afinstallere den gamle først).

Klik Finish og dernæst på fortsæt.
[2]

Første gang du kommer til Citrix Storefront bedes du skifte det std. kodeord du har modtaget ved at klikke
på pilen under dit navn øverst til højre og vælge ”Skifte adgangskode..”.

Klik på IE Wayback PROD knappen. Nu startes en virtuel Citrix server session med en forud installeret og
konfigureret Internet Explorer.

[3]

Efter et lille stykke tid åbnes en Internet Explorer i særskilt vindue. Der kan ikke rettes i Browserens plugins
eller proxy setup1.

Klik på ”Wayback” ikonet hvis du ønsker at slå op på domæner eller givne urler ellers fritekstsøgning ved at
klikke på ”Netsearch/blacklight”.
Log på igen med det brugernavn og kodeord.
Se nærmere her http://netarkivet.dk/adgang i højre kolonne vedr. brugervejledning, driftsstatus og anden
arkiv dokumentation.
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Der er tale om en Internet Explore version 11, engelsk version med tilladelse til popups og fast proxy setup
til Netarkivet og med følgende plugins: Adobe Acrobat, Java, Microsoft Media player, Vlc player, Microsoft
Office, Djvu, Shockwaveflash og Unity plugin. Man vil således kun kunne se urler fra arkivet.
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