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1. Doel

Instructies voor externe gebruikers die, vanaf een MAC computer, voor het eerst inloggen op het 
ziekenhuisnetwerk via https://start.azstlucas.be.

2. Vereisten

Gemachtigd zijn voor externe Citrix toegang via https://start.azstlucas.be.

3. Aanbevolen / ondersteunde configuraties

3.1 Aanbevolen configuraties

Besturingssysteem : MAC OS 12.15 ‘Monterrey’
Browser : Safari 15
Citrix client : Workspace App 2112

3.2 Ondersteunde configuraties

Besturingssysteem : MAC OS 10.15 ‘Catalina’ of hoger

http://ims/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=66e23441-af54-49ea-89a6-e457809ea930
http://ims/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=250a1428-5abe-4c81-8605-59f4820e2b0e
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Browser : Safari 13 of hoger, Google Chrome 94 of hoger, Firefox 94 of hoger
Citrix client : Workspace App 2109 of hoger

4. Installatie-instructies

4.1 Installatie Citrix Workspace App

Download de aanbevolen Citrix client versie (zie punt 3.) van de officiële Citrix website.
Link : https://www.citrix.com/nl-nl/downloads/workspace-app/mac/workspace-app-for-mac-latest.html

Open “Finder” .
Selecteer downloads en dubbelklik op “CitrixWorkspaceApp.dmg” om de installatie te starten.

Klik op “Continue” bij volgende melding “This package will run a program to determine if the 
software can be installed”

Klik op “Continue” bij “Introduction and License” scherm en klik dan op “Agree” om akkoord te gaan 
met de termen.

http://ims/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=ca184150-1ca7-4884-9137-faf73a7d9591
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Klik op “Install”  en geef dan uw Mac Passwoord in en klik op “Install Software”
Wacht tot de installatie voltooid is en klik op “Continue”
Klik uiteindelijk op “Close” om de installatie te beëindigen

4.2 https://start.azstlucas.be toevoegen aan vertrouwde websites

Open Safari en surf naar https://start.azstlucas.be.

Voor dat u voor het eerst aanmeldt dient de website toegevoegd te worden aan de vertrouwde 
websites (Top Sites). Dit gebeurt als volgt.

http://ims/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=051e4500-9bc5-41b9-97e2-cd4442ee9a30
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5. Inloggen
Zie documenten  ‘CITRIX - Extern gebruik Full Desktop’ of ‘CITRIX - Extern gebruik applicaties’ voor 
instructies m.b.t. het inloggen.
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