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Vad är VPN? 
Det är en möjlighet att kunna arbeta på distans men ha tillgång till samma resurser som om du 
befann dig på din arbetsplats. Beroende på avstånd och hastighet kan det det dock gå 
långsammare. VPN står för virtuellt privat nätverk och är en genom kryptering skyddad 
tunnel mellan din dator och din arbetsplats via internet. 

Hur kommer jag igång? 

1. Du måste ha en bärbar dator (som du använder med dockningsstation på arbetsplatsen,      

utan dockningsstation hemma). 

2. Du måste ha tillstånd av din chef att arbeta hemifrån. Chefen skickar begäran till Helpdesk. 

3. Helpdesk måste ha aktiverat din behörighet att använda vpn. 

4. Du måste ha programmet Cisco anyconnect secure mobility client installerat. 

a. Det kan installeras via portal.bastad.se 

b. Du kan installera det via N:\Cisco Anyconnect 

c. Du kan be Helpdesk hjälpa dig med installationen 

1. Koppla upp dig via VPN

Starta programmet Cisco Anyconnect Secure Mobility Client antingen via Dolda ikoner eller 

via startmenyn:  Start, Cisco, Cisco Anyconnect Secure Mobility Client, Cisco Anyconnect 

Secure Mobility Client 

Ange först vpn.bastad.se och välj sedan Connect. 

Logga in med ditt användarnamn och lösenord: 



2. Logga in i novell-nätverket 

För att få din behörighet i nätverket måste du sedan logga in i det också. 

Klicka på Dolda ikoner (den uppåtriktade trekanten i aktivitetslisten nere till höger, en bit från 

klockan). 

Högerklicka på det röda N:et (Novell-tjänster). 

Välj översta alternativet: Novell-inloggning 

Logga in med användarnamn och lösenord. 

Du blir nu inloggad i vårt nätverk. Applikationsfönstret startar med dina applikationer. 

Om du får ett felmeddelande som lyder 802.1x
Klicka på knappen avancerat och välj fliken 802.1x
Se till att Inloggning med 802.1x INTE är ikryssad
När du sedan är på arbetet gör du på samma sätt men Inloggning med 802.1x skall vara ikryssad.

3. Avsluta VPN-förbindelsen 

För att logga ut ifrån Anyconnect, öppna Cisco Anyconnect Secure 

Mobility Client från start menyn eller klicka på ”Dolda ikoner” bredvid 

klockan längst till höger. Högerklicka på ikonen med ”hänglåset”,  välj ”VPN 

disconnect”. 






