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Tilgang til lokale filer og skrivere i ASP 
09.03.2016 

RDP: 
1. Høyreklikk på snarveien du har på skrivebordet og velg "rediger". 

 

 

       

 

 

2. Gå på fanen "Lokale ressurser" og pass på at "Skrivere" er huket av for. Utklippstavle kan 

også være grei og ha krysset av, da den gir deg mulighet til å kopiere tekst fra asp til 

lokalmaskinen og omvendt. 

 
 

 

http://www.4human.no/
mailto:support@4humanit.no


 
 Tilgang til lokale filer og skrivere i ASP  Side 2 av 4  
 
 

www.4human.no  | support@4humanit.no | Support 33 39 80 02  

3. Trykk på "Mer …" knappen og utvid "Stasjoner" for å krysse av hvilke stasjoner du ønsker 

tilgang til inne i RDP. Ønsker du alle, kan du krysse av på "Stasjoner", så velger den alle 

stasjonene. 

 
4. Har du en "ok" knapp nederst så trykker du på den eller så trykker du på Enter for å lukke 

vinduet. Gå tilbake til "Generelt" fanen og trykk på "Lagre" for å lagre innstillingene. Trykker 

du "koble til" for å logge deg på etterpå, vil du finne lokale skrivere og disker inne i ASP. 
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Citrix: 
1. Logg inn på asp og legg ned (minimer) vinduet så du kommer tilbake til lokalmaskinen, mens 

du fremdeles er innlogget i ASP. Klikk på den lille pila nederst til høyre som viser skjulte 

ikoner, høyreklikk på Citrixikonet og velg "About". 

 
 

2. Trykk på pila til høyre for "Advanced" og deretter på "Connection center". 
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3. Trykk på "Preferences" i vinduet som kommer opp. 

 
 

4. På den første fanen "File Access", velger du "Read and write". Trykk "ok" og "close" på 

vinduet bak. Når du logger inn nå så skal de lokale diskene komme opp. 

I Citrix så følger automatisk de lokale skriverne med inn i ASP uten at man trenger å sette 

noen spesielle innstillinger. 
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