
Vervolg document na de eerste aanmelding op DMW 
Apps, tips en tricks 
 
Beeldscherm instellingen externe monitor 
 
Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies beeldscherminstellingen 
Scroll naar beneden en kies bureaublad uitbreiden naar dit beeldscherm 
 

 

 

Scoll weer naar boven en kies identificeren 

Je ziet een volgorde op je monitoren, b.v. 1, 3, 2 

Sleep de monitoren in je beeldscherm in deze volgorde en kies toepassen 

Je kan ook b.v. beeldscherm 3 aanklikken en dan beneden “Dit beeldscherm instellen als 
hoofdscherm” 

 

 

  



 

Printer toevoegen 

Op het bureaublad klik op het icoon 
 

 

 

1. Selecteer de printer die je wilt toevoegen uit de kolom Beschikbare Printers 
 

 
 
Op de printer zelf zit een sticker met de naam en het nummer. 
Het duurt even voor de printers op uw laptop goed staan 
 
2. Klik op de knop Toevoegen 

3. Klik op Ja in het pop-up scherm 

 

4. Het duurt even voordat de printer is toegevoegd klik op OK 



 

      5. Hierna kom je terug in het hoofdscherm 

6. Je kunt nu een andere printer toevoegen of op Exit klikken 

7. Als de printer ook in een remote app dient te werken zal je alle remote apps 
moeten afsluiten d.m.v. “Logoff” knop, en dan zal de printer ook gekoppeld worden 
in de remote app 

 

Printer verwijderen 
1. Op het bureaublad klik op het icoon 

 

2. Selecteer de printer die je wilt verwijderen uit de kolom Gekoppelde Printers 

 



3. Klik op de knop Verwijderen 

4. Klik op Ja in het pop-up scherm 

 

5. Het duurt even voordat de printer is verwijderd klik op OK 

 

6. Hierna kom je terug in het hoofd scherm. 
Je kunt nu een extra printer verwijderen of een andere printer toevoegen of op 
Exit klikken. 

  



Remote Desktop instellen 
 

1. Zoek de applicatie op (zie afbeelding) en maak de applicatie met de 
rechtermuisknop vast aan de taakbalk.(zodat het makkelijk terug te vinden is), 
daarna opent u de “Remote Desktop” applicatie (zie hieronder) 
 

 

2. Als de applicatie geopend is kunt u op “Abonneren” (alleen bij de eerste keer 
gebruiken) klikken (Zie hieronder) 
 

 

3. Selecteer uw account in de lijst. (Zie hieronder) 
 



 

Remote Desktop gebruiken 
 

1. U bent nu geabonneerd voor de bedrijfsapplicaties van uw organisatie 
 

 

2. U kunt nu de applicatie (dubbel)aanklikken die u wilt gebruiken 

3. Als u zich wilt afmelden kunt u op de “Logoff” knop (dubbel)klikken, dan 
worden alle applicaties netjes afgemeld 
Belangrijk: Voer dit uit als er een (extern bureaublad) applicatie is 
vastgelopen, en start vervolgens de applicatie opnieuw op 
 



NinjaRMM Software 
 

1. De eerste keer dat u uw computer aanmeld,  zorgt dit ervoor dat de hardware zich 
registreert bij Missing Piece. Daarna start de automatische uitrol van applicaties. Dit 
eenmalige proces kan 30 minuten tot 60 minuten duren (tijdsduur vanaf de eerste keer 
inloggen) 

2. Vanuit Missing Piece zorgen wij dat via het softwarepakket NinjaRMM er 
applicaties/software op afstand, op de laptop geïnstalleerd kan worden. 

3. NinjaRMM zorgt er ook voor dat de Servicedesk afdeling op afstand ondersteuning kan 
uitvoeren op de computer. 

 

 

 

 

 

 

 

Do’s en Don’ts 
 

1. Vanuit huis/andere locatie kan er niet geprint worden i.v.m. veiligheid van gegevens(AVG) 
die geprint kunnen worden naar een printer waar geen toezicht door u zelf gedaan kan 
worden. 

2. Zorg ervoor dat u bent verbonden met het volgende Wi-Fi netwerk: XXXX-Klantnaam om de 
mogelijkheid te hebben om te kunnen printen op kantoor. (Het is niet de bedoeling dat u 
met de computer/laptop gaat verbinden met _Medewerkers/_Gasten Wi-Fi netwerk) 

3. Het is belangrijk om na elke werkdag al u applicaties netjes af te sluiten via de 
“Afmelden/Log Off” knop binnen de “Remote Desktop” app (Hiermee worden alle applicaties 
die geopend zijn vanuit de Remote Desktop app afgemeld) 

4. Tevens is het gewenst om na elke werkdag uw computer uit te zetten (links onderin 
afsluiten). Dit om traagheden te voorkomen die gaan spelen wanneer de computer voor een 
te lange periode aan staat. Hiermee zullen ook de beschikbare updates voor Windows gaan 
installeren.  



Microsoft Teams (work or school) mappen/bestanden 
synchroniseren 

1. In DMW staan de gedeelde documenten in Teams. Deze folder kan u 
synchroniseren naar de verkenner. Binnen Teams klikt u op “Teams” en 
selecteert u uw teams waarvan u de mappen met gedeelde documenten wilt 
synchroniseren naar de verkenner. 
Klik dan op “Algemeen” en daarna voor “Bestanden”, vervolgens kunt u klikken 
op “Synchroniseren” (Zie screenshot hieronder) 

 

De mappen binnen uw Team worden gesynchroniseerd (Zie screenshot hieronder) 



  

2. Dit kunt u doen voor al “Uw Teams” binnen Teams om de bestanden/mappen in uw 
eigen verkenner te laten synchroniseren. 

U kunt uw gesynchroniseerde bestanden terugvinden in de verkenner onder het 

volgende logo (Zie screenshot hieronder)  

 
 

 



Synchronisatie controleren (elke werkdag) 
 

Rechts onderin de taakbalk kunt u de status van Teams en Onedrive zien. 
Controleer na iedere keer aanloggen dat deze online zijn 
 
In dit voorbeeld is Teams online (groen) en is Onedrive niet aangemeld 
Hierdoor zullen uw bestanden niet synchroniseren met de servers 
Klik op het Onedrive pictogram en kies “aanmelden” 

 

Zodra Onedrive klaar is met synchroniseren zal het rode kruis verdwijnen 

 

Azure VPN Controleren (indien gebruikt) 
1. Klik rechtsonder op het Wi-Fi teken en controleer of de “VirtualNetwork-MP-

XXXX” boven aan de lijst staat. (Zie hieronder) 
 

 

2. In het volgende scherm selecteert u de VPN verbinding, daarna vinkt u 
“Automatisch verbinding maken” aan en klikt u op Verbinding maken 



 

3. De VPN verbinding wordt nu tot stand gebracht en zal daarna de status 
“Verbonden” weergeven 

 

4. De Azure VPN is nu ingesteld. 



Belangrijk: Als er een foutmelding naar voren komt kunt u naar het volgende 
hoofdstuk “Azure VPN herstellen bij foutmelding” 

 

Azure VPN Herstellen bij foutmelding 
 

1. Zoek en open de “Azure VPN Client” (Zie hieronder) 
 

 

2. Klik vervolgens op Verbinden om de VPN connectie opnieuw te laten starten 



 

3. De VPN verbinding kan zich automatisch aanmelden als de inloggegevens zijn 
onthouden, anders dient u uw account nog eenmalig te selecteren en daarna op 
doorgaan te klikken 
(Zie hieronder) 

 

4. De VPN verbinding is weer tot stand gebracht en geeft de status “Verbonden” 



 

5. Mocht dit niet de oplossing zijn voor de foutmelding, meld dit dan 
via servicedesk@missingpiece.eu of bel +31 (0)33 750 81 00 


