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HANDLEIDING

TWO FACTOR AUTHENTICATIE INSTALLEREN (2FA)
Voor een nog betere toegangsbeveiliging voor de HLB Online-omgeving heeft HLB Van Daal een
extra beveiliging ingesteld.

U bent verplicht om, naast een gebruikersnaam en wachtwoord, met een Authenticator App in te
loggen. Met deze app wordt een verificatiecode gegeneerd die tijdens het inloggen moet worden
ingevoerd. Nadat 2FA is geactiveerd, dient u de eerstvolgende keer bij het inloggen de eenmalig
activeringswizard door te lopen. U heeft de keuze uit meerdere Authenticator Apps. De twee meest
voorkomende worden hieronder beschreven.

DOWNLOAD DE APP: MICROSOFT AUTHENTICATOR

Om uw smartphone of tablet geschikt te maken om de verificatiecode te genereren, dient u eerst de
app ‘Microsoft Authenticator.’ te installeren. Deze gratis app is verkrijgbaar voor alle gangbare typen
smartphone of tablet.

Zie hier voorbeeld

Nadat u de app heeft geïnstalleerd en deze voor de eerste keer opstart, komt u in een menu
terecht. In dit menu kiest u voor ‘overslaan’. Hierna kunt u kiezen of u omgeleid wil worden via
Microsoft Outlook of Microsoft SharePoint. Eenmaal de keuze gemaakt kunt u het account
toevoegen. Geef aan of het een persoonlijk account of werk account betreft. Vervolgens kunt de
QR-code scannen die u te zien krijgt in het inlogscherm van HLB Online. Zodra de QR-code
gescand is, is het account voor HLB Online toegevoegd.
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DOWNLOAD DE APP: GOOGLE AUTHENTICATOR

Om uw smartphone of tablet geschikt te maken om de verificatiecode te genereren, dient u eerst de
app ‘Microsoft Authenticator.’ te installeren. Deze gratis app is verkrijgbaar voor alle gangbare typen
smartphone of tablet.

Zie hier voorbeeld

Nadat u de app heeft geïnstalleerd en deze voor de eerste keer opstart, komt u in een menu
terecht. In dit menu kiest u voor ‘Start’. Hierna kiest u voor ‘Overslaan’. Daarna kiest u voor ‘Een
streepjescode scannen’. Vervolgens kunt de QR-code scannen die u te zien krijgt in het
inlogscherm van HLB Online. Zodra de QR-code gescand is, is het account voor HLB Online
toegevoegd.


