
Hoe maak ik verbinding als ik met Windows 8 werk? 
 

Wat heeft u nodig om er nu mee te kunnen werken? 
     PC met Windows 8 
     Internetverbinding 

 
Hoe maakt u verbinding ? 

     Controleer of internet werkt; zonder lukt het niet… 
  Ga naar: Zoeken (Windows knopje + Q) en zoek op ‘Extern’ 
 Kies bij de gevonden apps ‘Verbinden met extern bureaublad’ 
     Vul bij Computer in: Logifit.webhop.info:4000 

     Uw inloggegevens zijn als volgt: 
o Gebruikersnaam          <…….>@logifit.nl 
o Wachtwoord:               <…..> 

 
 Klik op opties weergeven om de volgende instellingen te maken: 
 

     Wijzig desgewenst de volgende instellingen van de verbinding via de knop Opties>> 

o Tabblad Lokale bronnen: 
Vink bij ‘lokale apparaten en bronnen’: aan welke lokale apparaten en bronnen via de 

sessie gebruikt mogen worden: 
1.   Printers: om documenten van de sessie op uw lokale printer te kunnen 

afdrukken 
2.   Klembord: om het clipbord van de sessie te synchroniseren met het 

clipboard van uw lokale pc 
Meer… 

3.   Seriële poorten: om lokale com-poorten (voor scanner, aansturing kassalade 

en besturing toegangspoort) te kunnen gebruiken vanaf de sessie 
4.   Stations: .. kies hier welke lokale schijven benaderbaar moeten zijn vanuit de 

sessie (bijvoorbeeld om incassobestanden van de server over te zetten naar 
uw lokale schijf); vink onderaan de optie ‘Stations waarmee ik later een 
verbinding maak’ aan als u wilt dat bijvoorbeeld USB-sticks ook automatisch 
benaderbaar worden vanaf de sessie 

o Tabblad Algemeen: 
1.   Als u de inloggegevens wilt onthouden dan vult u hier de onderstaande 

gebruikersnaam in 
2.   Zet tevens het vinkje aan ‘Mijn referenties mogen worden opgeslagen’ 
3.   Klik vervolgens op de knop Opslaan om deze instellingen te bewaren 
4.   En klik tenslotte een keer op de knop Verbinden om uw wachtwoord in te 

geven; in het vervolgscherm kunt u met het vinkje ‘Mijn referentie onthouden’ 
aangeven dat ook uw wachtwoord mag worden opgeslagen. 

 
  Als u uw inloggevens in de vorige stap heeft opgeslagen dan kunt u de verbinding voortaan 

eenvoudig starten via de optie ‘Verbinden met extern bureaublad’; In het andere geval moet 
u telkens uw inloggegevens (of alleen uw wachtwoord) opnieuw invoeren. 

 
  Vervolgens wordt het externe bureaublad opgestart en via de icoontjes kun je de volgende 

applicaties starten: 

o LogiFit     De administratie module 
o LogiFit Scanner Balie     deze kunt u starten op het scherm van de balie (zet bij deze 

scanner het dagoverzicht open om te volgen wie er binnen komen en om te kunnen 
controleren welke afwijkingen er precies zijn). Via deze scanner wordt alleen 
informatie opgevraagd en er zullen dus geen bezoeken worden aangemaakt (dit is 
instelbaar) 

o LogiFit Scanner Toegang     deze kun je starten op het scherm bij de scanner (voor 
het lid); via deze scanner worden standaard wel bezoeken geregistreerd. 

 
Aandachtspunten: 

  U kunt de remote desktop tijdelijk verkleinen door de muis midden bovenin het scherm te 
plaatsen. Er verschijnt dan een gele balk waar u op het minnetje kunt klikken om de sessie te 
verkleinen. In dat geval blijft de sessie dus actief. 



     Sluit na afloop de sessie altijd af via start -> afsluiten (en dus NIET via het kruisje bovenin). 

Alle niet actieve sessies worden na 1 uur automatisch beëindigd. 
  U kunt vanaf iedere PC inloggen op deze remote desktop; u beschikt momenteel echter over 

slechts één (gelijktijdige) desktoplicentie. 
  Met één sessie is het niet mogelijk om op meerdere plaatsen tegelijk in te loggen: zodra 

iemand ergens met deze zelfde gegevens inlogt dan zal de eerdere connectie automatisch 
worden afgesloten. Houd hiermee rekening wanneer meerdere personen op verschillende 
plaatsen willen kunnen inloggen! 

     In de handleiding vindt u meer informatie over de inrichting en het gebruik van LogiFit. U 
opent de handleiding met de F1 toets vanuit LogiFit, ofwel via het menu Help. 

  Verder kunt u ook veel antwoorden op uw vragen terugvinden via het LogiFit Forum. Het 
betreft hier een ‘gesloten forum’ dat alleen toegankelijk is voor LogiFit-gebruikers met 
minimaal een geldig updatecontract. Om toegang te krijgen tot het forum dient u eerst een 
inlogcode aan te vragen (ook via het forum). Na acceptatie van uw aanvraag door LogiFit 
heeft u dan toegang. Het forum kunt u ook openen via het menu Help in LogiFit. 

 
Indien u nadere vragen heeft neemt u dan contact op met de LogiFit Helpdesk: 
040 – 290 67 58 

Met vriendelijke groet, 

Christiaan le Mahieu 
mailto: cma@logis-info.nl 
gsm:  +31(0)6 53 450 139 
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