Handleiding instellen Microsoft Authenticator login app
Android

Veilig inloggen

Installeren Microsoft Authenticator login app
Vanaf 1 december 2021 gaan we gefaseerd over op inloggen via de Microsoft Authenticator Login-app. Gedurende
enkele weken heb je zowel de Phila Login-app als de nieuwe login-app nodig, omdat we niet alles in één keer over
kunnen zetten. Op 1 januari 2022 zijn alle systemen omgezet en heb je alleen nog de Microsoft Authenticator Login-app
nodig.

Wat heb je nodig?
Tijdens het instellen van de login app heb je je smartphone en
een computer, laptop of tablet nodig.

Hoe werkt het?
In deze handleiding nemen we je stap voor stap mee in het installeren van Microsoft Authenticator. Deze app is nodig
om Multi Factor Authenticatie in te stellen. Wanneer je voortaan inlogt met je Philadelphia- account, krijg je een
melding binnen op jouw telefoon. Deze melding kan je:
- Goedkeuren: log jij in met je account, dan krijg je een melding die je mag goedkeuren
- Weigeren: krijg jij op een willekeurig moment, terwijl je niet aan het inloggen bent, deze melding? Klik dan op
weigeren.
Mocht je regelmatig deze melding krijgen terwijl je niet inlogt? Meld het dan bij de servicedesk. Dan zoeken wij uit
wat er aan de hand is!

Downloaden Microsoft Authenticator app
Pak je smartphone (en zorg dat je een computer, laptop of tablet tot je beschikking hebt)
2. Download de Microsoft Authenticator app
1. Open de Google Playstore

Zoek naar “Microsoft Authenticator”

Krijg je de vraag voor extra zoekservices?
Klik op Nee bedankt

• Klik op Download

*Deze screenshots zijn gebaseerd op een Android telefoon (Samsung, LG, Huawei, Sony, etc.)

Doorloop de volgende stappen op je smartphone

3. Account configuratie voltooien
In sommige gevallen zal Google vragen om je
accountconfiguratie te voltooien. Klik de eerste keer op
doorgaan. Omdat de app gratis is kan je vervolgens op
overslaan klikken.

4. Open de app
Wanneer de app geïnstalleerd is kan je op openen
klikken.

De app zal ook verschijnen in jouw overzicht met
apps op je telefoon onder de naam ‘Authenticator’

Logo van de Authenticator app

*Deze screenshots zijn gebaseerd op een Android telefoon (Samsung, LG, Huawei, Sony, etc.)

Doorloop de volgende stappen op je smartphone

5. Login app instellen
Wanneer je de Microsoft Authenticator-app voor de eerste keer opent, krijg je een aantal mededelingen te zien.
Blader/swipe door deze mededelingen en klik vervolgens op Aan de slag.

Daarna ontvang je nog een bericht over Gegevensprivacy, hier kan je op OK klikken

Doorloop de volgende stappen op je computer, laptop of tablet

6. Ga naar de volgende website: https://aka.ms/mfasetup
en log in met je e-mailadres en wachtwoord.
.

Doorloop de volgende stappen op je computer, laptop of tablet
Doorloop de volgende stappen op je computer, laptop of tablet
7. Na inloggen verschijnt onderstaand scherm in beeld:
klik op volgende
.

Doorloop
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Authenticatie
8. Je wordt doorverwezen naar de multifactor authenticatie site

.

Selecteer in dit scherm bij het eerste scrolldown menu : Mobiele app
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Multi Factor
Authenticatie
9. Klik op “meldingen ontvangen voor verificatie” en klik
vervolgens op Instellen
.
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10. De site vraagt om een QR-code te scannen: open de app op je
telefoon om dit te kunnen doen en volg de stappen op de volgende
slide.
Let op: scan dus niet onderstaande QR-code uit deze handleiding.

Doorloop
de volgende
stappen op instellen
je smartphone
Multi Factor
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11. Open de Authenticator app op je telefoon
7a. Klik op de + voor
een nieuw account

7b. Selecteer Werk- of
schoolaccount en log in met je
account en wachtwoord

7c. Klik op Toestaan

Voer
deFactor
volgendeAuthenticatie
stappen uit op jeinstellen
smartphone én computer
Multi
12. QR-code scannen
Op de computer zie je een QR-code staan. De Authenticator app op je smartphone gaat nu jouw camera gebruiken. Richt
met je telefoon/camera op de QR code op je scherm en klik op Volgende.
Let op: scan dus niet onderstaande QR-code uit de handleiding, dit is enkel een voorbeeld van hoe het eruit moet zien.
Reageer vervolgens op de melding op je smartphone!

Houd je computer en smartphone bij de hand!
13. Je bent er bijna! Na het scannen van de QR-code moet je
onderstaande stap doorlopen. Onderstaand scherm verschijnt, voer
hier je telefoonnummer in. Dit is voor het geval je, om welke reden
dan ook, geen toegang hebt tot de mobiele app.

Selecteer een land of regio, voeg je
mobiele telefoonnummer toe en klik op
Gereed.

Houd je computer en smartphone bij de hand!
14. Even testen!
We hebben een speciale internetpagina gemaakt waarop je kunt testen of je de inlog app goed
hebt ingesteld! Klik hier (of ga naar: https://mfademo.z6.web.core.windows.net/) en test of je in
kunt loggen.
Lukt dit? Goed gedaan! Je bent helemaal gereed voor het werken met de nieuwe inlog app.
Mocht het niet werken, neem dan contact op met Servicedesk ICT:
tel: 033 – 760 2222 keuze 1 in het menu of stuur een mail naar servicedesk.ict@philadelphia.nl
Van maandag t/m vrijdag (tussen 08.30 uur – 17.00 uur) kun je daar terecht voor specifieke vragen
over de nieuwe login app.
Wanneer jij je voortaan aanmeldt bij jouw Philadelphia-account, krijg je ook zo’n melding op je
smartphone die je moet Goedkeuren. Ben je niet aan het inloggen en krijg je een melding binnen?
Druk dan op Weigeren!
Er komt altijd een code in je scherm als je inlogt. Die gebruiken we niet, maar deel die met
niemand.

