Handleiding aanmelden NBA Community Young Profs
Waar vind ik het Platform?
Er zijn verschillende manieren om op het NBA Community Platform te komen:

1. Via de rechtstreekse link: https://community.nba.nl/login. Zet deze URL bij je favorieten.
Ben je al ingelogd, dan kom je vanzelf op de homepage van het Platform.
2. Via de verkorte URL: www.nba.nl/community-youngprofs kom je terecht op de
startpagina op de NBA-website waar een button staat die je meteen naar het platform
leidt.
3. Via de homepage www.nba.nl; klik op in het menu op NBA Community Platform
bovenaan de homepage. Vervolgens kom je op de pagina
http://www.nba.nl/communities. Hier kun je ook rechtstreeks naar toe.

Klik op ‘Aanmelden voor NBA-leden’ op onderstaande banner (dat geldt ook voor
trainees):

Inloggen
Als je klikt op ‘Aanmelden voor NBA-leden’, kom je op de inlogpagina van het Platform.
Klik op ‘Inloggen met NBA-account >’

Dan kom je op het volgende scherm en hier vul je je gebruikersnaam en wachtwoord in.
NB: Gebruikersnaam en wachtwoord zijn hetzelfde als je inloggegevens voor MijnNBA of
voor je ELO.

Wachtwoord vergeten? Klik op ‘Wachtwoord opnieuw instellen’ en je krijgt een
wachtwoord toegezonden op je e-mailadres dat bij ons is geregistreerd als voorkeurs-emailadres.
Gebruikersnaam vergeten? Klik op ‘gebruikersnaam vergeten’ vul dan je je e-mailadres dat
bij ons is geregistreerd als voorkeurs-e-mailadres. Dan krijg je nieuwe gebruikersnaam per email toegezonden.

Tweestapsverificatie. Voor de inlog wordt net als bij de inlog op MijnNBA gebruikgemaakt
van tweestapsverificatie. Dat betekent dat je een inlogcode krijgt toegestuurd per e-mail of
je krijgt hem via de AuthenticatorApp op je smartphone. In het verleden heb je zelf hierin
een keuze gemaakt.
Vul de code in en je bent op het platform.

Welkom op het Platform
Nu ben je op de landingspagina van het platform. Als je voor de eerste keer komt, wordt een
korte uitleg gegeven via zwarte tekstblokken.

In de zwarte balk links staan de ‘kanalen’ waarvan je automatisch lid bent. Later komen daar
ook de communities bij waarvoor je je hebt aangemeld.

Als je klikt op het icoontje
rechts midden, dan opent de ‘Onboardingsmodule’. Deze
module maakt je aan de hand van een menu snel wegwijs op het platform. Vul alvast je
profiel in en plaats ook je foto in het profiel. Dan weten leden op het platform ook wie je
bent.

Hoe vind je de Community Young Profs
In de bovenste navigatiebalk zie je je de tab ‘communities’. Klik daar op en je ziet alle
communities en groepen op het platform waarvan je lid kunt worden. Van sommigen kun je
meteen lid worden (open groepen) voor besloten groepen moet je worden uitgenodigd of
kun je een lidmaatschap aanvragen. Klik op Community Young Profs en meld je aan via
‘lidmaatschap aanvragen’.

Welkom bij de Community Young Profs!
Stel jezelf voor en reageer op posts van andere leden.

