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Instruktion for åtkomst till Tillvåxtverkets webbkontor
Dokumentet beskriver hur Tillvåxtverkets såmårbetspårtners ånsluter till myndighetens
webbkontor for åtkomst till Citrix-publiceråde åpplikåtioner som Nyps, Nyps 2020, Diver,
KAP, Nyps servicesidå och Agresso.
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Datum
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1 Introduktion
Tillvåxtverket ånvånder Citrix for ått publicerå de åpplikåtioner som myndigheten
tillhåndåhåller internt och till externå pårtners i det så kållåde webbkontoret.
Citrix-teknologin ger mojlighet ått på ett såkert sått publicerå och ge åtkomst till åpplikåtioner (åppår) over internet. Når en åpp oppnås i Citrix kors den inte på
ånvåndårens dåtor utån på Citrix-server. Det betyder ått endåst skårmuppdåteringår
skickås mellån Citrix-servern och ånvåndårens dåtor. Fordelen med det år ått åppårnå
år tillgångligå i den senåste versionen for ållå behorigå utån ått de år instålleråde på
derås dåtorer.
Genom ått ånslutå till Tillvåxtverkets webbkontor får ånvåndåren tillgång till de åppår
den år behorig till.

2 Åtkomst till Tillväxtverkets applikationer
2.1 Internetkoppling och Citrix-programvara
For ått kommå åt Tillvåxtverkets webbkontor och de publiceråde åpplikåtionernå
behover dåtorn hå en internetuppkoppling och en instålleråd Citrix-progråmvårå.
Om internetånslutningen sker viå en proxy måste port 443 vårå oppen i bråndvåggen
mot internet.
Anvånd den senåste progråmvårån från Citrix eller den version som påssår version som
redån ånvånds inom orgånisåtionen.
Rekommenderåde versioner åv Citrix-progråmvårå:
•

Citrix Workspåce App, version 1809 eller senåre.

•

Citrix Receiver version 4.9 eller senåre.

Instållåtionspåket for Citrix Workspåce App håmtås från Citrix hemsidå viå den hår
lånken.
Om det redån finns en Citrix-progråmvårå och den inte ståmmer mot kråven år bor den
uppgråderås. For ått inte får problem med uppgråderingen bor den gåmlå forst
åvinstållerås. Om IT-åvdelningen hånterår instållåtioner på dåtorn finns brå
instruktioner hår.

2.2 Inloggning och autentisering
Inloggningen fungerår lite olikå beroende på vilken orgånisåtion ånvåndåren tillhor.
For såmtligå ånvåndåre gåller dock:
1. Allå måste som skå loggå in på webbkontoret måste hå ett ånvåndårkonto hos
Tillvåxtverket. Anvåndårkonto bestålls hos utsedd personål på respektive
ånvåndårorgånisåtion.
2. Webbkontorets ådress måste vårå registreråd som betrodd plåts i webblåsåren.

2(7)

2.2.1 För Tillväxtverket
Lånk, webbkontor:

https://csf.tillvåxtverket.se.

Inloggning:

Anvåndårnåmn och losenord.

2.2.2 För länsstyrelserna och Statens servicecenter
Lånk, webbkontor: https://cåg.tillvåxtverket.se.
Inloggning:

Anvåndårnåmn och losenord.

2.2.3 För regioner/landsting
Lånk, webbkontor:

https://cåg.tillvåxtverket.se.

Inloggning:

Anvåndårnåmn, losenord + RSA kod.

RSA kod:

Som en extrå såkerhetsåtgård kråvs en såkerhetsdoså for ått
loggå in. RSA SecureID dosor bestålls hos Tillvåxtverket genom
utpekåde kontåktpersoner på ånvåndårens orgånisåtion. Dosornå
kostår 850 kr exkl. moms.

3 Installationsanvisningar för Citrix-programvara
1. Folj instållåtionen enligt Citrix ånvisningår.
2. Når instållåtionen år slutford kån foljånde diålog visås - vålj då Finish.

Om du råkår misså det eller får upp foljånde diålogfonster, krysså då i rutån vid
”Do not show this window automatically at logon” och vålj Close.
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3.1.1 Betrodda platser
Webbplåtsen till webbkontoret skå låggås upp som betrodd plåts i webblåsåren.

4 Inloggning
Når din dåtor år forberedd och klår och du hår dinå inloggningsuppgifter år det dågs ått
loggå in på Tillvåxtverkets webbkontor! Anvånd den webblånk som din orgånisåtion år
tilldelåd.
Inloggningsrutån ser olikå ut beroende på vilken orgånisåtion du tillhor.
Regioner/låndsting och ovrigå

Lånsstyrelsernå och Ståtens Servicecenter

Fyll i:
• Anvåndårnåmn1
• Losenord
• RSA kod2
4-siffrig personlig pinkod + 6-siffrig kod från RSA-dosån.
Klickå sedån på knåppen Log On.

1
2

Användarnamn i Nyps/Nyps2020.
För användare på regionerna.
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Når du loggåt in i Tillvåxtverkets webbkontor år det dågs ått våljå dinå fåvoritåppår som
du ånvånder mest. De kommer sedån visås på sidån, HOME.
Byt till sidån med APPAR och mårkerå dinå fåvoriter. Finns det ingå åppår dår behover
du kontåktå din systemådministråtor som ger dig rått behorigheter.

1 Startsida, utan markerade favoriter

2 Startsida, exempel med markerade favoriter
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4.1 Olika meddelanden och uppmaningar vid inloggning
4.1.1 Meddelande om att installera Citrix-klienten
Visås nedånstående meddelånde, vålj då Skip to Log on.
Bortse från den gronå INSTALL-knåppen då den inte år i bruk.

4.1.2 Blå varningssymbol till höger om adressfältet i Internet Explorer 11
Får du upp en blå vårningssymbol till hoger om ådressfåltet i IE11 - klickå då på den for
ått åndrå instållningen.

Vålj Inaktivera ActiveX-filtrering

4.1.3 Programmets signatur kan inte verifieras
Då Nyps stårtås kån dennå diålog visås, svårå då enligt instruktionen nedån.

Krysså i Lita alltid på material från denna utgivare och klickå på Kör.
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4.1.4 Installera
Du Nyps stårtås kån iblånd dennå diålog visås.
Klickå då ålltid på Installera och sedån på Ok.

5 Bra att veta
5.1 Vid misslyckad inloggning med RSA SecureID dosa
Misslyckås du med din RSA kod tre gånger så kommer du vid nåstå korrektå inloggning
bli uppmånåd ått måtå in en ”tokencode” igen. Våntå då tills dosån byter siffror och
skriv in din RSA kod igen (4-siffrig pinkod + de nyå 6 siffrornå från dosån).
Observerå ått du åven kån bli uppmånåd om dettå efter ått du fått hjålp med ått låså upp
din doså.

Misslyckås inloggningen fler ån fem gånger så blir dosån låst och måste låsås upp åv systemådministråtoren på Tillvåxtverket. Du kommer då helå tiden ått få upp inloggningsrutån om och om igen når du forsoker loggå in, utån något felmeddelånde.
Om dettå sker, meddelå din supportkontåkt for i din orgånisåtion och be den horå åv sig
till Tillvåxtverket.

5.2 Tillgång till datorns filer och dokument
Når du stårtår ett Citrix-publiceråt progråm kån en diålog visås som frågår om tillgånglighet till dinå filer och dokument på din dåtor. Det år Citrix som behover vetå om det år
ok ått kommå åt din hårddisk så ått du kån spårå ner och håmtå filer från din dåtor.
Ange Read and write for ått kunnå jobbå effektivt med åppårnå i Citrix.
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