Gebruikersinstructie - Instellen Microsoft MFA
MFA staat voor Multi-factor Authenticatie. Tijdens het aanmelden bij Microsoft 365 (e-mail, Teams, e.a.)
wordt om een extra vorm van authenticatie gevraagd via de mobiele telefoon. Doel is het verhogen van de
veiligheid. Deze instructie beschrijft de stappen die een gebruiker eenmalig moet doorlopen om MFA via
de Microsoft Authenticator in te stellen.
1.
2.
3.

Open een internet browser, bijvoorbeeld Microsoft Edge, Google Chrome of Safari
Ga naar de webpagina https://aka.ms/mfasetup
Vul hier uw eigen [voorbeeld@klant.nl] e-mailadres in en klik op volgende

4.

Vul het wachtwoord van uw persoonlijk e-mail account in. Klik na invullen op aanmelden.

Pagina 1 van 8

5.

In het volgende scherm wordt aangegeven dat meer informatie vereist is, hiermee wordt activatie
van MFA bedoeld. Klik op volgende.

6.

Kies in het volgende scherm voor Next op de MS Authenticator in te stellen
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7.

Open nu de Microsoft Authenticator app op uw mobiele telefoon.
Klik op onderstaande link om de app te downloaden als Microsoft Authenticator nog niet is
geïnstalleerd op uw mobiele telefoon. Via onderstaande link kunt u een SMS laten verzenden naar
uw 06 nummer met daarin een snelkoppeling naar de juiste app.
Link: https://www.microsoft.com/nl-nl/account/authenticator?cmp=h66ftb_42hbak#getapp

8.

Start de app (na installatie).

9.

Klik op het plusje bovenin om een nieuw account toe te voegen. Kies Werk- of schoolaccount.

10. Klik nu op het scherm op de PC/Laptop nogmaals op Next.
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11.

Scan nu met de telefoon met de Microsoft Authenticator app de QR code dat op het computer
beeldscherm wordt weergegeven in de webbrowser. Onderstaande afbeelding is een voorbeeld,
de daadwerkelijke QR-code die u te zien krijgt is uniek.

12. Het account wordt nu toegevoegd en vervolgens zal er na een aantal seconden een melding op
de telefoon verschijnen. Druk nu op goedkeuren.

13. Klik op volgende. Er staat nu een groen vinkje op de stap App
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14. Vul in de volgende stap het mobiele nummer van het toestel in en klik op volgende.
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15. Er wordt een sms ontvangen met een code. Vul deze code in op het scherm en klik volgende

16. Ook op het tabblad telefoon verschijnt nu een groen vinkje. Klik op volgende

17. MFA is nu ingesteld en gereed voor gebruik. Klik op voltooien.
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Aanmelden met MFA buiten kantoor
De volgende stappen zullen pas actief worden na migratie naar de nieuwe omgeving.
18. Vul nu in het aanmeldvenster het e-mailadres in en klik op volgende.

19. Vul het bijbehorende wachtwoord in en klik op aanmelden.

20. Volgende melding verschijnt. Druk nu op de mobiele telefoon op goedkeuren melding van de
Microsoft Authenticator app.
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Hoe werkt het?
Als in de toekomst om uw inloggegevens wordt gevraagd bij het inloggen in Microsoft 365 krijgt u op uw
mobiele telefoon via de Microsoft Authenticator app een 'push melding' die u moet goedkeuren voordat u
kunt inloggen in uw Microsoft 365 account.
De stappen zijn:
1. Inloggen met uw [voorbeeld@klant.nl] account en uw persoonlijke wachtwoord.
2. Goedkeuren op uw mobiele telefoon met de Microsoft Authenticator app.
3. U bent ingelogd!
Deze inlogproces is beschreven op voorgaande pagina's, de stappen 17 t/m 20.
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