Phila Login-app. Zo werkt het op Samsung, LG, Huawei etc.
Downloaden, instellen en gebruiken
Met de Phila Login-app log je in op je webmail en op Mijn Philadelphia, via gezichts-herkenning of je
vingerafdruk. Snel, makkelijk en veilig! Lees in deze handleiding hoe je Phila Login downloadt, instelt
en gebruikt op een telefoon of tablet van Samsung, LG of ander Android-merk. Zakelijk of privé
maakt niet uit.
Let op! Sommige schermen onder kunnen er bij jou net even anders uitzien. Afhankelijk van welk merk en
type toestel je hebt, verschillen de opties en de vormgeving. In nieuwere Huawei modellen (zoals: P40,
P40 Pro, Mate 30 en 40, Mate Xs en Honor 30) en andere telefoons van Chinese aanbieders zit geen
Google play store meer.
Kom je er niet uit, bel dan met de Servicedesk ICT (033 - 760 22 22) en kies optie 1. Of mail ons via
servicedesk.ict@philadelphia.nl

Downloaden

Voor het eerst instellen

Stap 1

Stap 1

Pak je telefoon of tablet en ga naar de Google
Play store.

Typ je Philadelphia-gebruikersnaam en je
wachtwoord in. Tik dan op Registreren.

Stap 2
Zoek ‘Phila Login’ en tik op Installeren.

Stap 2
Kies je eigen PIN. Deze code is 6 cijfers lang, mag
niet één reeks aansluitende getallen zijn, zoals
123456 of 876543, en mag ook niet 3 x achter
elkaar hetzelfde getal bevatten.
Daarna moet je jouw PIN nog een keer
bevestigen. Onthoud je code dus goed!

Stap 3
Nadat de app is gedownload, tik je op Openen.
Ga verder met stap 3 op pagina 2.

Ga verder met Voor het eerst instellen
hiernaast.
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Stap 3

De app gebruiken met je computer

Als je nog geen vingerafdruk- of
gezichtsherkenning op je telefoon hebt, scant
Phila Login je gezicht. Tik op Starten.

Stap 1
Ga op je computer naar het inlogscherm Mijn
Philadelphia. Kies voor de linkeroptie inloggen
met Phila Login (bij de groene pijl). Je ziet nu
een QR-code.

Stap 4
Geef Phila Login toestemming om foto’s en
video’s te maken. Tik op Toestaan.

Stap 2
Pak je telefoon of tablet en open Phila Login. Tik
op Starten. Afhankelijk van je instellingen scant
Phila Login je gezicht of je vingerafdruk, of je tikt
je 6-cijferige PIN in.
Ga verder met stap 3 op pagina 3.

Stap 4
Richt de camera op je gezicht. En volg de
aanwijzingen van de app. Tik op Verder.

Nu is de app klaar voor gebruik! Tik op Sluiten.
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Stap 3
Zorg dat de QR-code helemaal op je
computerscherm staat. Richt de camera van je
telefoon erop. En je bent ingelogd!

De app gebruiken met je telefoon of
tablet
Stap 1
Ook op je telefoon kun je met Phila Login
inloggen op Mijn Philadelphia. Ga daarvoor naar
de inlogpagina, kies voor inloggen met Phila
Login en tik op Inloggen.

Stap 4

Stap 2

Sluit Phila Login door op Sluiten te tikken.

Je telefoon vraagt nu meestal: Openen in “Phila
Login”? Tik dan op Ja.

Stap 3
Klik in de Phila-app op Starten. Afhankelijk van
je instellingen scant Phila Login nu je gezicht of
je vingerafdruk, of je tikt je 6-cijferige PIN in. Tik
tot slot op Open uw browser om terug te gaan
naar je programma.
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Je instellingen van Phila Login
wijzigen
In de Phila Login-app kun je je instellingen
wijzigen. Zoals ‘gezichtsscan’ of ‘vingerafdruk’
aanzetten of juist uitzetten. Tik op de 3 groene
balkjes linksbovenaan: dit is het Menu.

Dan schuift het menu in beeld, en zie je wat je
kunt doen. Je kunt je PIN wijzigen, een QRcode scannen, en vingerafdruk en/of
gezichtscan aan- en uitzetten. Om een
wijziging door te voeren, moet je jouw PIN
invoeren.
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