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 VPN forbindelse fra MAC OS X 

 

1. Start med at gå til hjemmesiden http://vpn.rybners.dk 

 

2. Når du får følgende boks op på skærmen, indtaster du dit UNI-login (initialer, hvis du er 

ansat) samt dit kodeord 

   

 

3. Nu vil hjemmesiden stå og tænke lidt over tingene i ret lang tid, før den finder ud af, at du 

sidder med en Mac computer, så du skal vente til du ser nedenstående billede i din browser 

   

 

4. Klik så på linket ”Download for macOS” og pakken med VPN programmet bliver downloadet 

til din computer 

 

5. Nu finder du den downloadede pakke imellem dine downloads – navnet starter med 

”anyconnect…” – og klik på den, for at åbne den 

   

 

6. Når pakken er åbnet, kan du se selve installations filen, der også starter med ”anyconnect 

…” og ender på ”.pkg” – dobbeltklik på denne 

   

http://vpn.rybners.dk/
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7. Nu trykker du så på ”Fortsæt”, ”Enig” og ”Installer” adskillige gange (du skal måske angive 

koden til din Mac, hvis du bliver spurgt om det) indtil programmet er installeret. (Du kan 

også komme ud for, at du skal tillade programmet at blive installeret i dine 

Systemindstillinger, hvis dine indstillinger på din Mac er sat til dette) 

 

8. Gå så i Launchpad 

   

 

9. Find programmet ”Cisco AnyConnect Secure Mobility Client” og start det 

   

 

10. I det vindue der nu kommer frem, skriver du vpn.rybners.dk og tryk derefter på ”Connect” 

   

 

11. Første gang du starter op, kan du komme ud for, at du skal angive koden til din Mac, for at 

gemme en sikkerhedsnøgle til VPN. Indtast koden og tryk på ”Tillad altid” 
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12. I logon-boksen der nu kommer frem, skriver du dit UNI-login (initialer, hvis du er ansat) 

og dit kodeord 

   

 

 

13. Nu er du tilsluttet VPN. Det fremgår af ikonet i Dock’en nederst på skrivebordet, hvor 

AnyConnect nu vises med en lille låst hængelås ved 

   

 

14. Vil du lukke ned for VPN forbindelsen igen, så klikker du bare på førnævnte ikon og vælger 

”Disconnect” 


