Thuiswerken met Z-net
Het werken in Z-net biedt nieuwe mogelijkheden om samen te werken, zonder fysiek bij elkaar te
zijn. In de huidige situatie, gezien het coronavirus, kan dit wel eens goed van pas kunnen komen.
Denk hierbij aan:
-

Z-net op Privé PC of laptop
Thuis werken met je laptop

Hieronder zijn wat Tips & Tricks en Do’s & Don’ts uitgewerkt. Mocht een instructie hieronder niet
werken? Neem dan contact op met Medewerkersservice op 088 – 61 000 61, optie 1.
Ze kunnen je dan helpen, maar hou er rekening mee dat ze geen invloed hebben op privé spullen
zoals je PC of je (Ziggo/KPN) verbinding.

Z-net op Privé PC of laptop
Inloggen
In deze instructie staat hoe je dat kunt doen. Als je hierna Word of Outlook opstart word je vaak
nogmaals om bevestiging op je telefoon gevraagd; dit kunnen we helaas niet voorkomen.
Mocht bij het inloggen de vraag verschijnen: Aangemeld blijven?, selecteer dan Nee.
Programma’s
Nagenoeg alle programma’s werken ook als je thuiswerkt. Uitzonderingen zijn ervoor: Management
informatie (dashboard), Zorgmutatieformulieren, Intranet (tenzij je je wachtwoord kent), Unicontrol
(bellensysteem) en Klinicom.
Veiligheid
Om ook veilig thuis te kunnen werken, denk dan aan het volgende:
-

Staat de virusscanner aan en zijn de laatste updates geïnstalleerd?
Deel en open geen links van sociale media
Sla geen wachtwoorden thuis op in Chrome.
Log uit als je stopt met werken én sluit Chrome af
Ben je maar even weg, gebruik dan
om het scherm te vergrendelen
Nog meer goede tips vind je hier

Thuis werken op een laptop van De Zorggroep
Als je thuis een WiFi netwerk hebt, maak hiermee dan een verbinding vanaf je laptop. Bekijk de
instructie.
Heb je een SIM-kaart in de laptop en geen WiFi? Dan is een verbinding met “KPN” mogelijk. Hou er
wel rekening mee dat deze verbinding veel langzamer is; nu veel mensen thuis werken is dat bijna
niet te doen.

De laptop zal je vragen om in te loggen en vraagt bevestiging op je telefoon via Microsoft
Authenticator. Hierna start Z-net op zoals je op een locatie van De Zorggroep ook het geval is en
kunnen alle programma’s worden gebruikt met dezelfde uitzonderingen als vanaf een privé apparaat.
Let op:
Mis je nog data van L: of O:? Doe dan een verzoek via znet-bestanden@dezorggroep.nl om deze
informatie versneld naar Z-net over te zetten.

