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Zero Profile Techniek 
De bedoeling van zero profile is het zorgen voor een zo klein en snel mogelijk profiel. 
De Techniek is van RES Software. En inplaats van alles in het profiel opslaan en dit laden tijdens 

het aanmelden worden er alleen specifieke instellingen bewaard en deze worden geladen tijden het 
opstarten van een applicatie.  

Zero Profile vs Roaming Profile 
Bij een roaming profile word alles uit de app data en HKCU van de gebruiker opgeslagen op een 

netwerk locatie. Bij een Zero profile capture je alleen specifieke bestanden uit de app data en 
registry en deze worden weg geschreven op de Home drive van de gebruiker. (H:\Personal 
Settings\UserPref). 

 

Global vs Application user settings 
In res kunnen er Global user settings gemaakt worden en Applicatie settings. 
Global settings worden geladen tijdens het aanmelden en zijn bijv. Toetsenbord en muis instellingen 

enz. Applicatie settings zijn in stellingen die tijdens het laden van een applicatie worden geladen. 
 

Application profile aanmaken. 
De makkelijkste manier om een zero Applicatie profiel aan te maken is het gebruik van de Wizard 
van RES.  

Via Wizard 
In dit voorbeeld gaan we profiel maken voor Bentley Microstation. 



Als eerst meld je aan als 

admin op de Gebruikers 
omgeving (VDI of 
Xenapp). En start daar 

RES Workspace 
Manager Console op. 

 
Blader naar de 
applicatie waar voor het 

profiel moet worden 
aangemaakt. In dit 
geva,l bentley 

Microstation voor 
koggenland. 

 



Open de applicatie 

instellingen. Door er 
dubbel op te klikken en 
selecteer links User 

Settings. 

 
Vink bij dit tabblad aan 
Enable en Restore 

settings from previous 
sessions 

 



Ga nu naar tabblad 

Capturing hier gaan we 
instellen wat er blijft op 
geslagen. Druk op 

Add… 

 
Klik op Discover User 
Settings… 

 
Druk op Next > 
Nu word de applicatie 
gestart in dit geval 

microstation. 

 



Nu is het belangrijk dat 

in de applicatie er wat 
settings worden 
gewijzigd afhankelijk 

van de applicatie. Bijv 
wat instellingen qua 

view die normaal dus 
inprofiel worden 
onthouden. In dit 

voorbeeld zet ik de 
scrollbalken aan in 

microstation. 

 
Sluit daarna de 
applicatie af. Nu gaat 

RES kijken wat er 
gewijzigd is en krijg je 

een overzicht. 

 



Zorg nu dat alleen staat 

aangevinkt wat met de 
applicatie te maken 
heeft dus bijv. niet citrix 

of microsoft dingen. 
Druk daarna op Finish. 

 
Nu komt RES met een 
overzicht druk op Ok. 

 



Nu zijn de capturing 

instellingen 
aangemaakt. Druk op 
Ok. 

 
 

Handmatig Capturing instellen. 
Er kunnen ook capture 

instellingen gemaakt 
worden met de hand 
deze heten Custom 

instellingen. Ga weer 
naar applicatie 

instellingen | user 
settings | en tabblad 
capturing. 

Druk op Add… 

 
Klik op Custom… 

 



Nu opent de user 

interface new user 
setting. Klik op het 
tabblad Capturing. 

 
Druk op Add… en dan 
Custom… 

 
Hiermee kan je nu 

registers toevoeren en 
mappen. Let op de 
mappen en de regs 

moeten wel in de 
HKCU zitten of de 

appdata van de 
gebruiker.  

 
 

Exclusions 
In de capturing instellingen kunnen ook exclusions gemaakt worden. Dit doen we bijv. bij mitel zo 
zorgen we dat de mitel instellingen wel worden gecaptured maar de log niet. 



Ga naar applicatie 

instellingen | User 
Settings | Capturing en 
dubbel klik op de 

instellingen die er al 
staan. 

 
Nu opent de Edit user 
settings gui. Klik op 

tabblad Capturing. 

 
Dubbel klik op de 

items to capture. Vink 
aan Show exclusions. 

 



In dit menu zie je nu 

dat %appdata%\Mitel 
word gecaptured maar 
dat *.log word 

geexcluded dus niet 
word op geslagen. 

 

Global profile aanmaken 
Globale instellingen worden aan het begin van de sessie geladen. En aan het einde van de sessie 
opgeslagen. 
 

Globale settings mogen alleen aangemaakt worden als het echt niet via een applicatie setting kan 

worden opgelost of een ander probleem er is.  

Start RES 

workspace 
manager ga naar 
Composition en 

dan links onderin 
selecteer User 

Settings. 

 



Klik nu op rechter 

muis knop NEW 
je kan hier kiezen 
voor een template 

zoals je ziet Staan 
er al standaard 

windows 
templates in.  

 
Tevens kan er ook 
op de manier van 

discover of custom 
een globaal 

capturing 
aangemaakt 
worden. 

 

 

Profiel instellingen herstellen. 
Gebruikers kunnen zelf hun instellingen van een programma terug zetten.  
Sluit eerst de applicatie af. 

Ga naar Start – 

Alle programma’s 
– RES Workspace 
manager 

instellingen en 
start. Workspace 

Preferences 

 



Ga naar tabblad 

Other. En Klik 
Restore … 

 
Nu verschijnt er 

een menu met 
applicaties. 
Selecteer de 

applicatie die je 
wilt terug zetten en 

druk op Next > 

 
Selecteer de datum 
waarop je de 

instellingen wilt 
terug zetten. 
En druk Restore. 

 



Druk op Yes om te 

herstellen. 

 
Nu worden de 
instellingen terug 

gezet en druk op 
Ok 

 
Nu kan de 
gebruiker de 
applicatie opstarten 

en staan de 
applicatie 

instellingen terug. 

 

 

Profiel deels verwijderen of helemaal 
Soms kan er iets niet goed werken en zelf een restore werkt niet dan kan er gekozen worden om het 
profiel te verwijderen. Bij beide manieren is het beste dat de gebruiker is uitgelogd. Dit kan op 2 

manieren: 

Deels verwijderen 
Omdat iedere applicatie en globale instelling een eigen profiel is kan deze ook appart worden 
verwijderd. In dit voorbeel gaan we het Word 2010 profiel verwijderen bij gebruiker opmtest01. 

 
Eerst moeten we weten wat de GUID is van het profiel van Word 2010. Dit kunnen we in RES 

opzoeken of in de applicatie documentatie vinden. In dit voorbeeld zoeken we het op via RES. 

Eerst bladeren we 

naar de applicatie 
in RES. In dit 

geval Word 2010. 

 



Dubbel klik op 

Word en dan links 
naar User Settings 
en dan naar 

Tabblad Capturing. 
Klik nu dubbel op 

The targeted items 
to capture. 

 
Nu verschijnt de 

Edit user settings 
GUI ga naar 

tabblad Capturing. 
Onder in vind je de 
Zero Profile 

GUID. Deze kan je 
onthouden of even 

kopieren. 

 
Nu gaan we 
bladeren naar de 

Home drive van de 
gebruiker naar de 

map UserPref in 
Personal Settings. 

 



In deze map zie 

alle UP* bestanden 
staan. 
 

Upf staat voor: 
User Profile 

Folders 
 
UPR staat voor: 

User Profile 
Regestry 

 
_h1 tm 5 
Staat voor de 

Versies we 
bewaren 5 versies 

van de profielen 
zodat Restore kan 
worden 

uitgevoerd.  
Zoek nu de upf’s 
en upr’s van word 

op deze beginnen 
met de GUID die 
we net hebben op 

gezocht. In dit 
voor beeld dus: 

{7758FD56-E1C9-
436B-84EE-
95EC263A0969} 

 
Verwijder nu alle 
bestanden die met 
de guid beginnen. 

Als de gebruiker nu weer aanmeld en word opstart zal deze terug zijn gezet 
naar de aller eerste instellingen. 

 

 

Helemaal verwijderen 
Mocht de applicatie profiel of globale profiel te hebben verwijderd niet hebben geholpen kan het 
hele profiel worden verwijderd. 

Om een profiel helemaal te verwijderen ga je naar de User ze home drive en leeg je de volgende 
map: 
 

\\HomeDrive\Personal Settings\UserPref 

 



 

WebApps 
Webapps starten op met Firefox en IE deze applicaties hebben dan geen eigen profiel maar 
gebruiken het profiel van IE of Firefox.  

 

IE 
Voor internet explorer worden de setting globaal gecaptured. Als je een webapp aanmaakt hoef je 
verder dus geen profiel instellingen te doen bij de applicatie. 

 

 

Mandetory Profile 
Om gebruik te maken van Zero Profiling moet er wel eerst een mandetory profile worden gepushed 
naar de gebruikers. Anders krijgen de gebruikers fouten omtrent het missen van hun profiel. 

Je kan dit zien als een soort basis profiel. 
 
In RES onder Administration - > Custom Resources vind je het Mandatory.V2 profiel. 

 
Deze bestanden worden automatisch gekopierd naar iedere machine met de RES Agent draaiend. 
Via Group Policy word er ingesteld dat dit het profiel is voor alle gebruikers. 
In dde policy CP_XenApp_Global staatt volgende : 



 


