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Inloggen via het nieuwe inlogscherm
Vanaf heden hanteert Compasity een nieuw inlogscherm. Deze handleiding gaat in op de verandering
die dit met zich mee brengt.

Het nieuwe scherm
Wanneer u inlogt bij Compasity zal u vanaf heden het onderstaande scherm zien.

U vult uw gebruikersnaam en wachtwoord. Indien u deze bent vergeten klikt u op wachtwoord
vergeten. Uw wachtwoord zal vervolgens per mail worden toegezonden. Wanneer u de gegevens
correct heeft ingevuld verschijnt het onderstaande scherm.

In het bovenstaande scherm vult u het one time password. Deze kunt u vanaf heden op verschillende
manieren ophalen. De volgende pagina geeft een opsomming van de verschillende mogelijkheden
om een one time password op te vragen.
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One time password (OTP)
Is een zes-cijferige code die gegenereerd wordt op de onderstaande verschillende manieren:



Google Authenticator
Via SMS

Google Authenticator
Is een plug-in die gebruikt wordt in combinatie met de Google Chrome Browser (te downloaden en
instaleren via deze link). De Authenticator installeert u vervolgens via deze link.
Eenmaal geïnstalleerd verschijnt het onderstaande icoontje in uw browser. U mag hier een keer op
klikken.

Vervolgens klikt u op het plusje.

U klikt vervolgens op Manual Entry en vult hier de sleutel in die u heeft ontvangen via de e-mail
(u ontvangt namelijk twee e-mailberichten vanuit Compasity, een voor uw gebruikersnaam en
wachtwoord en een voor uw sleutel).
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Vervolgens kunt u onderstaande velden vullen.

Vul bij Account Name een willekeurige naam in. Plak in het veld Secret vervolgens de sleutel die u
heeft ontvangen via de e-mail. Tot slot kunt u op OK klikken.
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Klik vervolgens op de zes-cijferige code en plak deze vervolgens in het onderstaande veld.

Via SMS
Wanneer u kiest voor de optie ‘Stuur OTP via SMS’ ontvangt u een SMS bericht met daarin de
zes-cijferige code. Deze kunt u vervolgens invullen in het OTP veld.
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