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Met Remote Access kun je gebruik maken van het netwerk van Croon vanaf iedere 
Microsoft Windows systeem wat verbonden is met het internet. Het heeft dus 
betrekking op de situatie dat je niet verbonden bent met het Croon netwerk. 
(Dutch and English instructions)

Met Remote Access kun je gebruik maken van het netwerk van Croon vanaf iedere 
Microsoft Windows systeem wat verbonden is met het internet. 
Je hebt hiervoor nodig een windows Croonaccount, autorisatie tot Remote Access 
en een internetverbinding.

1. Start de Internet Explorer en navigeer naar https://access.croon.nl     

2. Log vervolgens in met uw Windows account.

3. Na het inloggen zie je het scherm verschijnen “Checking System
Configuration on your Device”. Als de benodigde software niet op de desktop /
laptop aanwezig is dan verschijnt de download button en ga je verder naar stap 4.
Zie je geen download button wacht dan tot de system check voltooid is. 

4. Kies voor Install.

5. Als de installatie is afgerond kies voor Finish. 
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6. De desktop / laptop dient te beschikken over een Citrix cliënt. Als deze reeds is 
geïnstalleerd verschijnt de pagina van Citrix met alle beschikbare desktops.

Is dit niet het geval verschijnt een download scherm.

7. Kies vervolgens rechts voor Already installed. Hierna verschijnt de 
applicatiepagina van Citrix met alle beschikbare applicaties. Staat er in het menu 
Citrix clients /berichten een uitroepteken dan betekent dat er geen Citrix client 
aanwezig op het systeem. Deze kan geïnstalleerd worden via het menu Citrix Client 
/ berichten onder Download Clients.

8. Klik vervolgens op een applicatie om deze te starten.

FAQ (= Frequently Asked Questions)

Vraag: 
Na het starten van een applicatie verschijnt een popup met opslaan of 
zoeken naar een launch.ica?

Antwoord: 
Er is geen Citrix client geïnstalleerd. Deze kan geïnstalleerd worden via het 
menu Citrix Client / berichten onder Download Clients. (stap 7)

Vraag  
Na het inloggen op https://access.croon.nl   eindig ik in Outlook Web 
Access

Antwoord: 
Er is geen autorisatie aanwezig voor Remote Access via CAG. Vul 
formulier het digitale aanvraagformulier in (item: Security | Aanvraag 
Account Remote Access (CAG)). Als de aanvraag is geautoriseerd en 
verwerkt krijg je een melding.
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ENGLISH

1. Start Internet Explorer and go to https://access.croon.nl 

2. Enter your Croon Windows credentials (user-name and password)

3. After log in you see “Checking System Configuration on your Device”. If you don’t 
have the necessary software you will see a download button. 

4. Click Install

5. When the installation has been successful you can click on the Finish button.

6. You also need a Citrix client. When this was installed you will get you Citrix 
screen with the necessary applications. If the Citrix client hasn’t been installed you 
will see a download screen.

7. Choose for Already installed on the right and you also see the Citrix screen with 
the neccessary applications. If there is an exclamation mark in the menu Citrix client 
/ berichten then you can download and install the Citrix client in the menu Download 
Clients.

8. Choose an icon to start the application.

FAQ

1. After starting an application I get a popup. This popup gives the message to save 
launch.ica or search for launch.ica. Answer: The Citrix Client was not installed. Go 
to Download Clients in the menu Citrix Client / berichten.

2. After log on to https://access.croon.nl you get Outlook Web Access. Answer: You 
don’t have the proper authorization to use Remote Access. Please fill out the digital 
form (item: Security | Aanvraag Account Remote Access (CAG)). When the form 
has been authorised and processed you will be informed.
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