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Syfte

Använda skärmar med högre upplösning än full HD med samma 
utseende som skärmar med lägre upplösning.
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Förutsättningar

Skärm med upplösning högre än full HD (1920*1080)

Ha viss kunskap kring upplösningar och skalning i windows.

Gäller för datorer med Windows. 
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Idok på en 4K skärm

Idok körs normalt i 

helskärmsläge och får den 

skärmupplösning som man 

har på den lokala datorn vid 

inloggning till idok.

På bilden ser ni hur det ser ut 

när man startar idok på en 4k 

skärm. Färgerna blir inte rätt 

samt att idok fönstret fyller 

inte ut hela skärmen.

På bilden har jag gått ur 

fullskärmsläget men det går 

att se vad som blir fel.
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Ny inloggningsklient

I vår nya inloggningsklient 

har vi nu lagt till möjlighet till 

att kringgå att få med sig 

upplösningen från den egna 

datorn och istället ange vilken 

upplösning som idok skall ha.

Vill man använda det så 

bockar man egen 

skrämupplösning samt skriver 

in värdena för den upplösning 

man vill att idok skall ha. 

Max upplösning som vi 

rekommenderar är 

1920*1080.

Spara inställning och starta 

om klienten.
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Första inloggningen

Efter första inloggningen efter 

att ha satt egen 

skärmupplösning så ser det ut 

så här på skärmen.

Idok körs nu i ett eget fönster. 

Färgerna är korrekta men det 

tar bara upp ungefär en 

fjärdedel av skärmen.

Nästa steg är att göra fönstret 

större.
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Zoom

Högerklicka på ikonen längst 

upp till vänster och välj valfri 

zoom nivå. I exemplet här 

valde jag 175%.

Man kan även experimentera 

med Helskärm eller Smart 

storleksändring. 

7



Efter Zoom

Så här ser det ut med 175% 

Zoom. Idok fönstret är nu 

större och tar upp en större 

del av skärmen 
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Sammanfattning

Det finns idag ett antal olika högre upplösningar och man behöver 
testa sig fram till en upplösning som fungerar på just din upplösning

Gäller för datorer med Windows. Samma tillvägagångssätt borde 
kunna användas på mac men där är det inbyggt i MS remote desktop 
klient.
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