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Doel 

Het toevoegen van een terminal sessie waarbij 

het account goed ingesteld staat en dat de 

printers op de juiste manier meegenomen 

worden. 

 
Voorbereiding (VEREIST) 

- Beschikking over een terminal account. 

- Beschikking over het server adres van de dienst 

waar u gebruik van wil maken. Dit kunt u altijd 

aan de servicedesk van Zorgring vragen. 

- Toevoegen van MSTSC 

 
 

1. Navigeer met de Windows zoek functie 

naar: “MSTSC”. 

 
U zou nu deze applicatie moeten zien: 

 

 
2. Start het programma: “verbinding met 

extern bureaublad”. 

 
3. Klik op: “Opties weergeven”. 

U zou nu dit scherm voor u moeten 

hebben. 
 

 
 

4. Vul bij “Computer” het server adres 

in wat voor u van toepassing is. 

 
5. Vul bij “Gebruikersnaam” het terminal 

account in op deze manier: 

CENTRAL\uwterminalaccountnaam 

 
6. Ga naar “Lokale bronnen”. 

 
7. Schakel het vinkje bij printers uit. 

8. Ga naar “Geavanceerd”. 

 
9. Selecteer “Verbinding maken en 

niet waarschuwen”. 
 

 

10. Ga weer terug naar “Algemeen” en 

klik op “Opslaan als...”. Sla vervolgens het 

bestand op uw bureaublad. Wij raden 

aan om de naam van het HIS of de dienst 

in te vullen. 

 
11. Hierna kunt u de sessie starten door 

op dit icoon te klikken. Als dit proces 

niet gelukt is dan kunt u met ons contact 

opnemen. 
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Printers instellen 

 
1. Ga naar deze website link: 

https://www.zorgring.nl/download/  

Zorgdossier/Thinprint/Setup_ThinPrint  

Client_x64.exe 

 
2. U krijgt een andere balk/venster bij een 

andere browser maar voer de installatie 

uit. 
 

 
 

3. Druk op “OK” 
 

 
4. Begin het installatie proces door 

op “Next” te drukken. 
 

 

 
5. Selecteer “I Accept the terms in the 

license agreement” en druk op “Next” 
 

 
 

6. Klik op Next 

 
7. Nogmaals op Next. 

 
8. Klik op “Finish”. 

 
9. Navigeer met de Windows zoek functie 

naar: “MSTSC”. 
 

 
 
 
 
 

Thinprint configureren 

Bij Setup kunt u de default printer kiezen maar 

dit is aangeraden om het op default te laten. 

Bij Assignment kunt u uw printers kiezen die 

meegenomen moeten worden. Het vinkje 

“Enable sending properties” moet uit staan. 

Herstart uw sessie na een wijziging. 
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