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Handleiding two factor authentication
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Wat is two factor authentication?

Two factor authentication (ook wel verificatie in twee stappen genoemd) is een extra stap tijdens 
het aanmaken van een nieuw wachtwoord ter beveiliging van je account. Two factor authentication 
combineert een gegeven (je e-mailadres) met een apparaat (jouw telefoon of tablet).

Hoe activeer je two factor authentication?

Je stelt two factor authentication in met je telefoonnummer of de Google Authenticator app. Indien 
er een (mobiel) telefoonnummer aan je account gekoppeld is kun je een nieuw wachtwoord 
aanmaken via een code die je per SMS ontvangt. Je (mobiele) telefoonnummer wordt opgehaald 
uit Parnassys en dient daarom in Parnassys ingegeven te worden. Let op: alleen het mobiele 
nummer in Parnassys wordt overgenomen. 

Indien je de Google Authenticator app gekoppeld hebt aan je account, kun je heel gemakkelijk een 
nieuw wachtwoord aanmaken met de code die getoond wordt in de Google Authenticator app en is 
er geen SMS nodig. De Google Authenticator app is in te stellen bij je account in InSite4.
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Hoe koppel ik de Google Authenticator aan mijn account?

1. Ga naar je account in InSite4 en kies voor ‘schakel in’ 

2. Er komt een QR-code in beeld 

3. Download de Google Authenticator app op je smartphone of tablet (indien je de app nog niet op 
je apparaat hebt staan). 

4. Open de Google Authenticator app 
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5. Als dit de eerste keer is dat je de Google Authenticator app gebruikt, tik op ‘Starten’. Als je een 
nieuw account wil toevoegen, klik op het plusje. 

6. Kies in de Google Authenticator app voor ‘streepjes code scannen’ en scan de QR-code in 
InSite4 (indien je apparaat geen streepjescode scanner heeft, kun je deze downloaden of 
kiezen voor ‘handmatige sleutel invoeren’ en de code op je apparaat invoeren.) 
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7. Je apparaat is nu gekoppeld aan je account. Om te controleren of het koppelen goed gegaan 
is, geef de 6-cijferige code in.
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Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan als ik mijn wachtwoord vergeten ben? 

1. Kies voor ‘Wachtwoord vergeten’ op de login pagina van InSite4. 

2. Vul je e-mailadres in, je ontvangt vervolgens per mail een link om je wachtwoord te kunnen 
wijzigen 

3. Klik op de link in de mail, er wordt je gevraagd om een 6-cijferige code in te voeren 
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4. Vul hier de code in die de Google Authenticator app weergeeft of die je per SMS gekregen hebt 
en kies ‘Volgende’. 

5. Je kunt nu een nieuw wachtwoord aanmaken en je wordt automatisch ingelogd.
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