Handleiding inloggen op de nieuwe
VMware vSphere Web Client omgeving
In deze handleiding is beschreven hoe u kunt inloggen op de nieuwe vSphere web client
omgeving.
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Inloggen op de nieuwe vSphere omgeving
------------------------------------Oud -https://webvpn01.denit.net/>> werkt nog tot 01-02-2021
Nieuw -https://vpn-vmware.denit.net/
De URL https://vpn01.denit.net/zal vanaf nu een placeholder pagina tonen en op 01-02-2021 worden
doorgelinkt naar de nieuwe vSphere omgeving.
------------------------------------1. Nieuwe portal; https://vpn-vmware.denit.net
Hier kunt u op inloggen met uw bestaande gebruikersgegevens van de oude portal.

2. Als u bent ingelogd klikt u vervolgens op ‘bookmarks’
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3. Vanuit deze omgeving kan er ingelogd worden door op de knop ‘Launch vSphere client
(HTML5)’ te drukken

4. Hier logt u vervolgens weer in met dezelfde gebruikersgegevens als waar u mee ingelogd
bent in stap 1
5. Eenmaal ingelogd op de vSphere client kunt u uw VM(’s) terugvinden door te klikken op het
tabblad ‘VMs’

Wanneer u op de desbetreffende VM heeft geklikt dan kunt u of de ‘Web Console’, of de ‘Remote
Console’ gebruikt worden.
(!) Om gebruik te maken van de ‘Remote Console’ zal er een VPN verbinding opgezet moeten worden
door middel van de applicatie ‘FortiClient’. Tevens zal de applicatie ‘VMRC’ geïnstalleerd moeten
worden.
Op de volgende pagina kunt u de instellingen terugvinden voor de FortiClient om een VPN verbinding
op te zetten.
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FortiClient instellingen
------------------------------------Benodigde applicaties:
-FortiClient >> https://www.forticlient.com/downloads
-VMRC >>
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=VMRC1200&product
Id=974
Het is hier een kwestie van aanmaken van een account om vervolgens daarna de software te kunnen
downloaden.
------------------------------------1. Installeer en open de FortiClient applicatie
2. Klik wanneer de applicatie gestart is aan de linkerkant op ‘Remote Access’
3. Hieronder staan de velden vermeld welke ingevuld moeten worden
Connection Name: vpn-vmware-denit
Description: * mag u zelf invullen
Remote Gateway: 10986-vpn-vmware.denit.net
De optie ‘Authentication’ kunt u op ‘Save Login’ zetten zodat er niet telken opnieuw ingelogd hoeft
te worden.
Klik hierna op ‘Save’

4. Vul nu uw gebruikersgegevens in en klik daarna op ‘Connect’
4

