HANDLEIDING

Toegang en inloggen
Mijn Philadelphia

Mijn Philadelphia is uw persoonlijke online omgeving. Wanneer u inlogt op deze
omgeving, krijgt u toegang tot de online omgeving van Philadelphia.

Activatie account
Uw contactgegevens zijn verwerkt op de locatie en uw (privé) e-mailadres en eventueel 06-nummer
is bij ons bekend. Dit betekent dat er een Mijn Philadelphia account voor u is aangemaakt. U hoeft dit
account slechts één keer te activeren om toegang te krijgen. In dit bericht nemen we u stap voor stap
mee door het activatieproces.
Stap 1
U ontvangt binnen een paar dagen een activatiemail van Philadelphia via
no-reply-idm@philadelphia.nl. U klikt op ‘Start activatie’ om uw account te activeren.

Stap 2
U voert het (privé) e-mailadres in dat bij de Philadelphia locatie van u bekend is.

Stap 3
U ontvangt een e-mail waarmee u het Mijn Philadelphia account kan activeren. Indien u na enkele
minuten geen e-mail ontvangt, controleer dan de spam-box.
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Ik ben de activatiemail kwijt
Ga dan naar mijnphiladelphia.nl. Klik op ‘Account activeren’. U krijgt opnieuw een activatiemail.
Als het activatiebericht niet binnenkomt, neem dan contact op met de servicedesk:
servicedesk.ict@philadelphia.nl of 033 - 760 22 22.

Stap 4
Stel uw gegevens in:
1. K
 ies een gebruikersnaam die u makkelijk kunt onthouden. Deze gebruikersnaam mag u zelf
verzinnen.

2. K
 ies een wachtwoord met minimaal 8 karakters, minstens 1 letter, 1 cijfer en 1 hoofdletter.
Herhaal het wachtwoord. Let op: Het wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als de gekozen
gebruikersnaam of uw e-mailadres.
3. K
 ies uit één van de beschikbare beveiligingsvragen en geef uw eigen antwoord. Tip: Noteer deze
combinatie. Deze controlevraag wordt gesteld bij het opvragen van vergeten gegevens (zoals
uw gebruikersnaam).
4. Druk op de knop ‘opslaan’.
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Stap 5
Uw account is nu geactiveerd. Druk op de knop ‘Ga naar het inlogscherm’ om meteen in te loggen.
Heeft u een vaste computer? Gebruik dan één van de volgende browsers:
• Google Chrome (de nieuwste versie)
• Microsoft Microsoft Edge5
• Mozilla Firefox (de nieuwste versie).
Op Safari zie je het dossier soms niet goed.
Heeft u een tablet?
Gebruik dan de volgende browser:
• Google Chrome (de nieuwste versie).
Op de andere browsers zie je het dossier soms niet goed
Stap 6
Inloggen op Mijn Philadelphia
U kunt voortaan inloggen via mijnphiladelphia.nl via de Phila inlog-app.

Inloggen via een smartphone of tablet
Om met de app in te kunnen loggen gebruikt u uw smartphone. Lees in de handleiding hoe je de app
kunt downloaden en instellen op je telefoon op tablet:
• Ga naar de App Store op uw smartphone of tablet en download de app “Phila login’.
• Of ga voor meer informatie naar https://www.philadelphia.nl/servicedesk-mijnphiladelphia
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U heeft geen smartphone, maar wel een mobiele telefoon, die bekend is op locatie
U kunt gebruik maken van de inlogwijze met gebruikersnaam, wachtwoord en sms. U moet dan
van tab veranderen en klikken op ‘Inloggen met je wachtwoord’. U krijgt dan venster waarin u een
sms-code moet invullen.

U heeft geen smartphone, maar wel een mobiele telefoon, waarvan het nummer niet bekend is
op locatie
Geef uw 06 nummer aan de locatie door, dan zorgen we ervoor dat u kunt inloggen in
Mijn Philadelphia.
Heeft u vragen over uw gegevens, neem dan contact op met de locatie.
Voor vragen over het inloggen kun je terecht bij de Servicedesk Zorg & Kwaliteit via e-mail
servicedesk.zorg.kwaliteit@philadelphia.nl of via 033 - 760 27 27.
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