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1 Citrix Installatie Android 

1.1 Benodigdheden 

 Android Smartphone 

 Internet connectie 

 QR Code 

1.2 Werkwijze 

 
De QR Code zult u van het AZ Damiaan ontvangen wanneer de correcte papieren ondertekend zijn. 
 

U zult een SMS ontvangen met daarin een link voor de 
installatie van software-token App.  Deze link moet u 
op uw android smartphone openen. 
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De Google Play Store zal geopend worden op de juiste 
App (Digipass Mobile Enterprise Security van Vasco 
Data Security).  
 
Klik hier op de groene knop ‘INSTALLEREN’ 

 
Er wordt bevestiging gevraagd voor de correcte 
toegang die nodig is voor de correcte werking van de 
App. Klik hier op ‘ACCEPTEREN’ 
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Nadat de App geïnstalleerd is kunt u deze openen.  
Wanneer de App voor de eerste keer opstart moet u 
deze nog ‘activeren’, dit om de software token te 
kunnen koppelen met uw apparaat. 
 
Kies hier voor ‘QR Code’ 

 
De App zal nu verbinding maken met uw camera om de 
QR-code in te kunnen scannen. Deze code werd 
aangeleverd door het AZ Damiaan. 
 
De applicatie zal deze QR Code snel detecteren. Eens 
deze gedetecteerd is, is de App geactiveerd. 
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Wanneer de App geactiveerd is zal elke keer bij het 
osptarten volgend scherm te zien zijn. 
 
Wanneer u een code nodig heeft om op de citrix 
omgeving aan te melden hoeft u enkel te kiezen voor 
‘One Time Password’ 

 
De App zal een 6-cijferige code genereren. Deze blijft 
geldig zolang de blauwe balk onderaan niet volledig 
grijs is geworden. Eens deze volledig is leeggelopen zal 
een nieuwe code gegenereerd worden en is de oude 
verlopen. 
 
Met deze code kunt u vervolgens aanmelden op de 
citrix omgeving (zie documentatie ‘Aanmelden met 
software token’) 

 

2 Veiligheid 

 
N.v.t. 

3 Indicator 

 
N.v.t. 

4 Referenties/verwijzingen 

 
N.v.t. 


