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1. QUEN PODE FACER USO DE ESTE SERVIZO 

 

Este servizo está a dispor de toda a comunidade universitaria á que se lle asignarán os pools 

(conxunto de escritorios virtuais coas mesmas características) según a súa condición 

(estudantado, PAS, profesorado) e as necesidades do servizo. 

ÁMBITO DE USO 

Dentro da UDC este servizo pode ser utilizado directamente nos equipos da UDC por parte de: 

• Os pas que o teñan como posto de traballo. 

• Os alumnos e  pdi nalgunhas aulas de informática. 

• Toda a comunidade universitaria nas aulasnet e os opacs de biblioteca. 

Fora da UDC os usuarios poderán conectarse usando os seus dispositivos persoais ao pool 

"Aulanet wan" despois de instalar o 

Software cliente Vmware Horizon ou usando un navegador de internet, preferiblemente Google 

Chrome, conectandose a https://wan.vdi.udc.es/portal 

 

 

2. NON É PRECISO SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA FACER USO DESTE SERVIZO 

 

Non é preciso solicitar autorización para usar este servizo e acceder aos pools que por defecto 

ten cada colectivo. 

Os pools asignados a cada colectivo para conectarse desde dentro da UDC son: 

https://customerconnect.vmware.com/en/downloads/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_horizon_clients/horizon_8
https://wan.vdi.udc.es/portal
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• Aulanet: estudantado, pas, profesorado 

• PAS: pas 

Os pools asignados a cada colectivo para conectarse desde fora da UDC son: 

• Aulanet wan: estudantado, pas, profesorado 

• PAS wan:  pas 

 

 

 

3. EN QUE CONSISTE ESTE SERVIZO 

 

ACCESO PARA PAS 

Os PAS que no seu posto de traballo dentro da UDC usan un escritorio VDI: 

cando se conecten desde fóra da UDC para facer teletraballo, unha vez postos o seu login e a 

contraseña deben clicar preferentemente en "PAS 2022 Wan" . Entrarán nun escritorio 

exactamente igual ao que usan a cotío con: 

• As aplicacións: Adobe, Word, Excel, Sorolla UXXI-EC, Epsilon, Chrome, Firefox, etc. 

• As unidades compartidas do servizo para gardar os documentos de traballo.  

Os PAS que no seu posto de traballo dentro da UDC NON usan un escritorio VDI: 

cando se conecten desde fóra da UDC para facer teletraballo deben clicar en "PAS 2022 Wan" , 

debendo comprobar se teñen todo o necesario para o seu traballo. De non ser así deberán abrir 

unha incidencia nesta mesma páxina indicando os programas que botan en falla para ver se 

técnicamente e con licenzamento é posible instalalos. 
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ACCESO PARA ALUMNADO E PDI 

O alumnado, e o resto de usuarios da UDC, poden conectarse desde fóra da UDC ao 

escritorio virtual "Aulanet Wan". 

As aplicacións instaladas son: 

• Atlas.ti, Autofirma 

• ChemDraw Professional 

• EES, Epidat 

• Geogebra, Gretl, gvSIG 

• IBM SPSS Statistics 28, Amos 28 

• LibreOffice 

• Multiplex 

• NavCad 

• Office, Ofipro, Octopus-Office 6 

• Pebl2, Populus, Praat 

• QGIS 

• R. RStudio 

• SciDavis, Serap, Serial Cloner, Speech Ananlyzer, SPSS 28 

• Tableau Public 

• Vensim 

 

Un escritorio virtual en VDI ( virtual desktop infraestructure) é un ordenador que está funcionando 

nun servidor remoto ao que os usuarios poden acceder e traballar nel conectandose desde 

distintos dispositivos ( ordenador, zclient, smartphone, tablet, raspberry). 

As vantaxes do uso do escritorio virtual son: 
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• Todos os ordenadores de cada pool (conxunto de escritorios virtuais) teñen o mesmo 

software instalado coas últimas actualizacións de seguridade 

• Cada vez que o usuario se conecta, iniciará a sesión nun ordenador que se acaba de 

crear e que se destruirá despois de pechar a súa sesión 

• Posibilidade de acceso aos escritorios desde dentro e fóra da UDC (dependendo do tipo 

de usuario) 

• Os alumnos poderán traballar desde fora da UDC nun ordenador con aplicacións de 

docencia da UDC (R, SPSS, etc ..) sen necesidade de instalalas nos seus equipos. 

Poderán enviar arquivos as impresoras das aulasnet remotamente (os traballos gárdanse 

48 horas) que se poderán liberar e imprimir máis tarde nas aulasnet 

Todos os usuarios da UDC teñen acceso ao pool "Aula Net". Nos ordenadores deste pool, usado 

principalmente polo alumnado, está instalado Office, Libreoffice, R, SPSS, Autofirma, etc.. 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ASOCIADAS AO SERVIZO 

Servizo de Informática e Comunicacións - Sistemas 

 

 

4. REQUISITOS TÉCNICOS E INSTALACIÓN 

 

Sistemas operativos soportados 

  

Os Sistemas Operativos soportados cando se usa o cliente de Vmware Horizon son:  

• Windows 10 

• Windows 7 (a última versión soportada do cliente Vmware Horizon Client é a 5.5.0) 

• Linux 

• Mac 

• Android 

• iOS        
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Software que hai que ter instalado no equipo: 

Os usuarios poderán conectarse usando os seus dispositivos despois de instalar o software 

necesario (debe ter permiso de administración para instalalo) desde Software Cliente Vmware 

Horizon  

Tamén é posible acceder ao escritorio virtual  usando un navegador de internet, preferiblemente 

Google Chrome, conectandose a https://wan.vdi.udc.es/portal escollendo a opción "VMware 

Horizon HTML Access". 

 

Navegadores da internet soportados  

Cando se fai a conexión desde un navegador de internet este deberá soportar HTML5, 

recoméndase Google Chrome 

 

 

5. MANUAIS E GUÍAS 

 

• Guía de instalación do cliente Vmware Horizon en windows 

• Guía de instalación do cliente Vmware Horizon en linux 

• Guía de instalación do cliente Vmware Horizon en Mac 

• Manual para imprimir nas aulasnet desde un escritorio virtual 

 

6. SOFTWARE 

 

Descarga do software Vmware Horizon Client ou conexión a wan.vdi.udc.es (recomendase usar 

google chrome) 

 

 

https://customerconnect.vmware.com/en/downloads/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_horizon_clients/horizon_8
https://customerconnect.vmware.com/en/downloads/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_horizon_clients/horizon_8
https://wan.vdi.udc.es/portal
https://udc.es/gl/files/cau/axudatic/servizosdoc/vdi/IntalacionClienteHorizonenWindows7.pdf
https://udc.es/gl/files/cau/axudatic/servizosdoc/vdi/IntalacionClienteHorizonenWindows7.pdf
https://udc.es/gl/files/cau/axudatic/servizosdoc/vdi/InstalacionClienteHorizonenLinuxMint_v3.pdf
https://udc.es/gl/files/cau/axudatic/servizosdoc/vdi/InstalacionClienteHorizonenLinuxMint_v3.pdf
https://udc.es/gl/files/cau/axudatic/servizosdoc/vdi/VMWareHorizonClientMac_v5.pdf
https://udc.es/gl/files/cau/axudatic/servizosdoc/vdi/VMWareHorizonClientMac_v5.pdf
https://udc.es/gl/files/cau/axudatic/servizosdoc/vdi/ImprimirConEscritorioVirtual.pdf
https://udc.es/gl/files/cau/axudatic/servizosdoc/vdi/ImprimirConEscritorioVirtual.pdf
https://customerconnect.vmware.com/en/downloads/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_horizon_clients/horizon_8
https://customerconnect.vmware.com/en/downloads/info/slug/desktop_end_user_computing/vmware_horizon_clients/horizon_8
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7. APLICACIÓNS 

 

 

• Conectarse desde FORA da UDC 

• Conectarse desde DENTRO da UDC 

 

 

8. CONSELLOS DE USO 

 

ANTES DE ABRIR UNHA INCIDENCIA EN "ESCRITORIO VIRTUAL (VDI)", COMPROBE QUE 

ESTÁ USANDO UN ESCRITORIO VIRTUAL  

¿Cómo sei que estoy traballando nun escritorio virtual (vdi) ? 

 

Se despois de autenticarse usando usuarioUDC@udc.es aparece algunha destas 

pantallas: 

 

 

https://wan.vdi.udc.es/portal
https://vdi.udc.es/portal
mailto:nomedousario@udc.es
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9. FAQ – PREGUNTAS FRECUENTES 

 

 

P: Entro en wan.vdi.udc.es e teño que poñer o meu login e o password dúas veces  

 

É normal, desde a implementación do MFA ao conectarme a wan.vdi.udc.es, terei que por 

dúas veces o meu login e o password. 

 

 

http://wan.vdi.udc.es/
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 Se me conecto a vdi.udc.es só o pedirá unha vez 

http://vdi.udc.es/
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P: Como podo usar Teams en vdi?  

Nos escritorios VDI non está instalado a aplicación Teams, para usala deberás empregar 

os navegadores de internet soportados para conectarte a office.com, aló poderás usar 

o Teams coas mesmas funcionalidades. Os navegadores son: 

• Google Chrome 

• Microsoft Edge 

Dentro do navegador, deberá ir a office.com, una vez autenticado poderá acceder a 

Teams clicando en  

 

A conexión a vdi pode facerse desde moitos dispositivos (ordenadores, zclients, tablets, 

etc...) en todos eles funcionan o micrófono, o altavoz/auriculares e a cámara. Nas 

raspberrys non funciona a cámara. 

 

Comprobación da configuración de micrófono, altavoz/auriculares e cámara. 

Antes de facer chamadas/videochamadas é bo comprobar que os dispositivos de audio 

funcionan correctamente. 

As veces deberemos escoller o micrófono que queremos usar, para iso deberemos ir a 

"Configuración de son/sonido", podese ir de varias formas, unha pode ser: 

Ir ao buscador que está na barra de tarefas 

http://office.com/
http://office.com/
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Tecleamos son ou sonido, escollemos a opción "Configuración de son/sonido" 
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No desplegable de "Entrada" 

 

Escollemos o micrófono que queremos usar, e se falamos por él veremos que a barra 

de "Probar o micrófono" movese a dereita 

 

Fin da configuración, podes iniciar a chamada/videochamada en Teams. 
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P: Teams en VDI: O meu equipo é un ordenador, zclient, portatil  

Se o meu dispositivo informático é un ordenador, zclient, portatil poderemos usar estes 

dispositivos de son e video no escritorio VDI: 

• Altavoces/auriculares/cascos 

• Micrófono 

• Cámara 

 

P: Teams en VDI: O meu equipo é unha raspberry  

Se o meu dispositivo informático é unha raspberry poderemos usar só dispositivos de 

audio no escritorio VDI, non funciona a cámara: 

• Altavoces/auriculares/cascos 

• Micrófono 

 

P: Teams en VDI: Non funciona o micrófono  

Se non funciona o micrófono nunha chamada ou videoconferencia, deberemos revisar a 

configuracion de son/sonido. 

Como configurar o micrófono? Debes ir a Configuración → Son/sonido → Entrada, para escoller 

o teu micrófono. 

Podes ver como se fai no Howto "Cómo podo usar Teams en VDI?" 

 

https://udc.es/gl/files/cau/axudatic/servizosdoc/vdi/comopodousarTeamsenvdi.pdf
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P: Nun escritorio vdi lanzo o programa Adobe Acrobat 2020, ou abro un arquivo pdf e 

aparece a opción "Elije un modo de licencia"  

Debe escoller a opción "Tengo un número de serie", e deixar aberto adobe acrobat máis dun 

minuto. 

 

 

P: Antes de abrir unha incidencia en "escritorio virtual (vdi)". Cómo sei que estou 

traballando nun escritorio vdi ?  

 

Se despois de autenticarse usando a súa conta da UDC usuarioUDC@udc.es aparece 

algunha destas pantallas: 

 

mailto:nomedousario@udc.es
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Ou conectouse cun navegador de internet a https:/wan.vdi.udc.es/portal, ou os  equipos 

de consulta (opac) das bibliotecas tamén son escritorios vdi 

 

P: Desde un equipo con linux conectome nun escritorio vdi e a pantalla sae en negro  

Na configuración do pool, por exemplo "Aulanet Wan", situese co rato na icona → botón 

dereito → Configuración → Conectarse a través de: PCoIP 

 

 

  

http://https/wan.vdi.udc.es/portal
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P: Lanzo o programa SPSS e aparece a opción "Activar IBM SPSS Statistics"  

Debe escoller a opción "Aplicar licencia existente" 

 

 

 

------------------------------------------ 
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