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1

Doel

1.1

Wat is verificatie in twee stappen (multifactor)?

Verificatie in twee stappen maakt je account veiliger omdat het voor iemand anders moeilijker wordt om zich
aan te melden bij je Microsoft-account. Er wordt gebruikgemaakt van twee verschillende vormen van identiteit:
de combinatie login en wachtwoord en daarnaast een contactmethode (ook wel beveiligingsgegevens genoemd).
Zelfs als iemand anders je wachtwoord ontdekt, kan die persoon er niets mee doen als deze geen toegang heeft
tot je login en wachtwoord. Dit is ook de reden waarom het belangrijk is om voor al je accounts verschillende
wachtwoorden te gebruiken.
1.2

Wat gebeurt er wanneer je verificatie in twee stappen inschakelt

Als je verificatie in twee stappen inschakelt, ontvang je een beveiligingscode op je e-mailadres, telefoon of in de
verificatie-app telkens wanneer je je aanmeldt op een niet-vertrouwd apparaat.
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Benodigdheden
1.
2.
3.

Je Az Damiaan e-mailadres en je windows wachtwoord.
Toegang tot je webbrowser
Een smartphone (verificator app) of een telefoonnummer nodig .
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Werkwijze

3.1

Aanmelden bij je Microsoft account
Surf naar
https://aka.ms/mfasetup
Meld je aan met je azdamiaan email adres en je windows
wachtwoord
Bvb:
vfamilienaam@azdamiaan.be

Voer je windows wachtwoord in

Aangemeld blijven?
Op een computer eigendom van
het ziekenhuis antwoord je: Ja
Op een prive
antwoord je: Neen

computer

Klik op Volgende

Er zijn 3 manieren om de MFA te
doen.
1.
2.
3.

Telefoon voor
authenticatie
Telefoon (werk)
Mobiele app

Smartphone?
Ga
naar
hoofdstuk 3.1.1 Mobiele app
(Smartphone). Backup opties
worden later ingesteld
Geen smartphone? Ga naar
hoofdstuk 3.1.2 Telefoon voor
authenticatie
Reeds geregistreerd voor MFA?
Je komt op een andere pagina
terecht waar je de bestaande
opties kan aanpassen. (3.1.3
Afwerking)

3.1.1

Mobiele app (Smartphone)
Selecteer mobiele app in het
bovenste veld.
Selecteer meldingen ontvangen
voor verificatie
Klik op instellen

Volg de instructies op het
scherm.
De app die je moet downloaden
vind je in de Apple Store of de
Play Store op je telefoon. Zoek
naar “Microsoft Authenticator”

Open de app en voeg in de app
een account toe en kies Werk- of
schoolaccount.
Scan de afbeelding op je scherm
Als er een code van zes cijfers
wordt weergegeven, moet u
Volgende kiezen.

Er
wordt
een
verificatieprocedure gestart. Na
de verificatie klik je op volgende.

Je krijgt een melding op je
telefoontoestel.
Klik
op
goedkeuren.

Nu gaan we instellen hoe de
multifactor
authenticatie
gebeurt als je geen toegang hebt
tot je telefoontoestel of als je
telefoon toestel geen internet
heeft.
Microsoft zal je dan bellen of een
sms sturen op dit nummer.
Kies voor België
Vul je telefoonnummer
zonder 0 vooraan.

in

Klik op Gereed

Ga naar “3.1.3 Afwerking” voor
de afwerking.

3.1.2

Telefoon voor authenticatie
Kies voor Telefoon voor
authenticatie.
Gebruik hiervoor best je GSM
nummer. Je GSM
OPGEPAST!! Kies hier NOOIT
voor je vast toestelnummer in
Az
Damiaan!
Je
zal
moeilijkheden ondervinden als
je ooit thuis werkt of je mails
thuis raadpleegt.
Wijze:
Kies voor Code per sms-bericht
verzenden
Als je geen gsm nummer
ingesteld hebt kies mij bellen
Klik volgende
Je ontvangt nu een sms met een
code. Je vult de 6-cijferige code in
en klik op Verifiëren

Klik op gereed.

Ga naar “3.1.3 Afwerking” voor
de afwerking.

3.1.3

Afwerking
Je kan deze pagina altijd
bereiken via
https://aka.ms/mfasetup om je
voorkeuren aan te passen.
Hier kan je nog aanvullende
opties instellen.
Alternatieve telefoon: Een extra
telefoonnummer
bvb.
Echtgenoot of betrouwbare
collega.
Telefoon werk kan niet worden
ingesteld, dit wordt automatisch
ingevuld. Activeer deze indien
niet actief.
Je kan ook nadien nog de
Authenticator-app instellen (zie
hoofdstuk 3.1.1 Mobiele app
(Smartphone)
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Veiligheid

Niet van toepassing

5

Indicator

Niet van toepassing
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Referenties/verwijzingen

Niet van toepassing

