Bijlage : aanvullende toegangsbeveiliging van de NBA Toetsingsapplicatie
Beste gebruiker van de NBA Toetsingsapplicatie,
De NBA Toetsingsapplicatie is voorzien van een aanvullende beveiligingsmaatregel: Multi-factor Authenticatie
(MFA). Bij het inloggen wordt dan om een extra verificatiestap gevraagd in aanvulling op de gebruikersnaam en
het wachtwoord.

Wat betekent dit voor u?
Wij verzoeken u om MFA te activeren voor uw account zodat u toegang tot onze applicatie blijft behouden.

Hoe kan ik MFA activeren
1.

Navigeer naar: https://myapps.microsoft.com
 U wordt naar een Microsoft-aanmeldpagina geleid.
 Opmerking: in het geval u al bent aangemeld met uw organisatieaccount, dient u zich eerst af
te melden (zie bijlage 1: Afmelden bij uw organisatieaccount), ga daarna door met stap 2.

2.

Geef uw gebruikersnaam voor de applicatie op, gevolgd door @manageddnet.nl
Bijvoorbeeld : RVT_Voorbeeld@manageddnet.nl

3.

Selecteer: ‘Volgende’.

U wordt nu
aanmeldpagina:

4.

doorverwezen

naar

de

Geef uw gebruikersnaam voor de applicatie op, gevolgd door @manageddnet.nl
Bijvoorbeeld : RVT_Voorbeeld@manageddnet.nl

5.

Selecteer: ‘Aanmelden’.

6.

Selecteer: ‘Nu instellen’.

7.

In het volgende scherm kunt u uw verificatieoptie selecteren.
 In het onderstaande voorbeeld is de optie gekozen om een tekstbericht naar een mobiele telefoon te
verzenden.
 Noot: er zijn meerdere verificatieopties beschikbaar, zie hiervoor ook de Microsoft Azure documentatie
pagina

8.

Selecteer: ‘Volgende’ nadat u uw
verificatie optie heeft gekozen.
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9.

Er wordt een SMS met een verificatiecode naar het opgegeven telefoonnummer gestuurd. Voer deze code in,
in het tekst vak.

10. Selecteer: ‘Verifieer’.

11. Selecteer: ‘Gereed’ in het
volgende scherm.
Noot: het applicatiewachtwoord
dat in deze stap wordt verstrekt,
heeft u niet nodig.

12. In sommige gevallen wordt het onderstaande scherm getoond. Indien dit het geval is selecteer: ‘Nee’(en sluit
de browser). Uw account is MFA enrolled!
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Hoe log ik in op NBA KT
Aannames: u heeft een geldig account (gebruikersnaam en wachtwoord) voor NBA KT en u heeft MFA succesvol
ingesteld heeft voor uw account.
Let op: Het kan tot één uur duren voordat uw account gesynchroniseerd is met het MFA proces. Wanneer u zich direct
na de MFA activatie aanmeldt bij de applicatie kunt u een foutmelding krijgen.
1.

Navigeer naar uw applicatie

https://kwaliteitstoetsing.nba.nl

2.

Geef uw gebruikersnaam op gevolgd door @manageddnet.nl en uw wachtwoord
Bijvoorbeeld : RVT_Voorbeeld@manageddnet.nl

3.

Selecteer: ‘Aanmelden’.

4.

Geef uw verificatie op (in dit voorbeeld een 6-cijferige verificatiecode die naar de mobiele telefoon is
verzonden met betrekking tot dit account).

5.

Selecteer: ‘Aanmelden’ en u
logt in op uw applicatie.
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Afmelden van uw organisatieaccount
Indien u zich automatisch aanmeldt met het account van uw organisatie, dient u zich eerst af te melden bij dat
account en vervolgens in te loggen met het account van uw applicatie.
1.

Sommige gebruikers zijn al ingelogd met hun organisatieaccount. Wanneer ze navigeren naar:
https://myapps.microsoft.com, zien ze een scherm van hun organisatie, zoals in het onderstaande voorbeeld.

2.
3.

Klik op het account.
Selecteer: ‘Afmelden’

4.

Selecteer: ‘Ander account gebruiken’ en ga door met stap 2 van ‘Activeren van MFA’ op pagina.
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Ik ben mijn telefoon kwijt of heb een nieuw nummer; wat nu?
Er zijn twee manieren om weer toegang te krijgen tot uw account. De eerste is om u aan te melden met een alternatieve
verificatiemethode. Bijvoorbeeld een alternatief telefoonnummer, indien u er een heeft ingesteld. Mocht u dit niet hebben ingesteld
dan is de tweede optie om contact op te nemen met de applicatiebeheerder om uw instellingen te laten wissen.

Een alternatief telefoonnummer gebruiken
Als u meerdere verificatieopties hebt ingesteld, waaronder een secundair telefoonnummer of een authenticator-app op een ander
apparaat, dan kunt u een daarvan gebruiken om in te loggen.
Volg deze stappen om u aan te melden met behulp van het alternatieve telefoonnummer:

1.

Open Internet Explorer en selecteer een inPrivate sessie (CTRL + SHIFT + P)


Navigeer naar: https://myapps.microsoft.com
U wordt naar de Microsoft-aanmeldpagina geleid.

2.

Geef uw gebruikersnaam voor de applicatie op, gevolgd door ‘@manageddnet.nl’. (Voor de testomgeving
wordt de gebruikersnaam gevolgd door ‘@deloitte-s.nl’)

3.

Wanneer u wordt gevraagd uw account verder te verifiëren, kies “Gebruik een andere verificatieoptie”.

4.

Selecteer het telefoonnummer of apparaat waar u toegang tot heeft.

5.

Nadat u weer bent ingelogd, kunt u het authenticatie telefoonnummer wijzigen in uw instellingen.

Wissen van uw instellingen
Als u geen secundair authenticatie telefoonnummer heeft geconfigureerd, moet u contact opnemen met uw applicatiebeheerder voor
hulp. Laat uw instellingen wissen zodat u de volgende keer bij het inloggen opnieuw MFA moet activeren.
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