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SECURE FILE SYNC – AUTHENTICATIE
Wanneer u inlogt en de volgende melding krijgt te zien, dan heeft de Organization Admin
ingesteld dat u naast uw accountwachtwoord ook nog een tweede vorm van authenticatie
moet gebruiken.

U komt in het volgende menu, en ziet daar drie opties:

De opties ‘Authenticator mobile app’ en Email’ worden ondersteund.
LET OP: de optie “text message” wordt niet in Europa ondersteund, en kunnen wij dus ook
niet aanbieden.
Wij adviseren het gebruik van een ‘Authenticator mobile app’, zoals de applicatie ‘Duo Mobile‘.
Deze applicatie is beschikbaar voor Apple iOS, Google Android en Windows Phone.
U kiest voor de bovenste optie, vult uw wachtwoord in en klikt op ‘Submit’, u ziet daarna het
volgende scherm:
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Sla de key op, deze heeft u nodig om in te loggen op uw account mocht het activeren van de
applicatie mislukken. Scan met de applicatie de QR-code, hierna wordt het account
automatisch toegevoegd aan de applicatie.

Mocht dat niet werken, kunt u de onder de QR-code aangegeven “Secret Key” handmatig
invoeren in uw app en wordt account ook toegevoegd aan uw Applicatie.
Genereer een Authentication Code met de app en vul deze in, klik daarna op Submit om in te
loggen op uw account.

U kunt er ook voor kiezen om te authentiseren met uw e-mailadres, wanneer u bijvoorbeeld
geen smartphone heeft waarop u de applicatie kunt installeren.
Ook bij deze optie krijgt u een Backup Key waarmee eventueel in te loggen is als het
wachtwoord en de authenticatiemethode niet meer beschikbaar zijn.
U ontvangt een email met de code erin. Vul deze code in en klik op Submit om in te loggen.
Als u te lang wacht met het invoeren van de code, zal deze niet meer geldig zijn, en zal er
opnieuw een code verzonden moeten worden via ‘Re-send Authentication Code’.
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WACHTWOORD WIJZIGEN ALS ORGANIZATION ADMIN
Ga na het inloggen naar het Accounts menu:

Selecteer de gebruiker waarvan het wachtwoord gewijzigd moet worden, en klik op het rechter
icoon om het account aan te passen:

Kies ‘Change Password’ en vul het nieuwe wachtwoord tweemaal in om hem definitief te
wijzigen.
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WACHTWOORD WIJZIGEN ALS USER
Na het inloggen in de portal klikt u op uw Accountnaam aan de top van uw scherm:

U ziet nu uw gebruikers gegevens, selecteer hier de optie ‘Change Password’ en vul uw nieuwe
wachtwoord tweemaal in om hem definitief te wijzigen.
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