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Inleiding
Deze beschrijving gaat dieper in op het voor het eerst inloggen voor medewerkers van AB Midden Nederland op AFAS
InSite en het gebruik van authenticatie via de twee-factorauthenticatie. Dit laatste kan op twee manieren: via SMS en via
de AFAS Pocket App. In zekere zin is dit een stappenplan om:
-

Eerst, indien gewenst, de AFAS Pocket App te installeren; daarmee kun je je aanmelding goedkeuren via de app in
plaats van via een SMS-code, wat ook tot de mogelijkheden behoort;
Daarna aan te melden op AFAS Online.

Stap 1: AFAS Pocket App installeren
Allereerst dient, indien gewenst, de AFAS Pocket App te worden geïnstalleerd.
1.
2.
3.

Ga, afhankelijk van het besturingssysteem van je smartphone, naar de App Store (iPhone) of Google Play Store
(Android) en zoek op AFAS Pocket;
Installeer vervolgens de (gratis) app;
De app hoeft nog niet geopend te worden; ga door naar onderstaande stap (Stap 2).

Stap 2: Aanmelden op AFAS Online
De tweede stap in dit proces is het aanmelden van de medewerker van AB MIDDEN voor AFAS Online. Dit wordt voortaan
de eerste toegangsdeur voor het inloggen op AFAS InSite.
1.
2.
3.
4.

Ga in je browser naar www.afasonline.nl, waarna het aanmeldscherm verschijnt;
Vul je e-mailadres in, voor kantoorpersoneel is dit het zakelijke e-mailadres dat bekend is in AFAS;
Klik op “Volgende”;
Je ziet deze melding als je nog niet eerder bent ingelogd:

5.
6.
7.

Klik op “Aan de slag”;
Op het in AFAS bekende e-mailadres ontvang je een bevestigingscode;
Vul vervolgens de code in onder “Bevestigingscode” en klik op “Volgende”;
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8.

9.

Vul een uniek wachtwoord in (let op: dit is een nieuw wachtwoord, bewaar deze goed!). Deze moet voldoen aan:
a. Minimaal 12 tekens;
b. Wachtwoord is niet eerder gebruikt;
c. Het wachtwoord bevat niet een deel van je e-mailadres;
Vervolgens verschijnt, indien het wachtwoord sterk genoeg is, het volgende scherm (dat is een voorbeeld):

10. Controleer de naam en klik op “Volgende”;
11. Vul je telefoonnummer in als deze niet al automatisch verschijnt (deze wordt, indien bekend, opgehaald uit AFAS)
en klik op “Volgende”:

12. Bevestig vervolgens de SMS-code die je tussendoor op je telefoon, met het zojuist gekoppelde nummer, ontvangt,
door de bevestigingscode in te vullen:
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13. Klik daarna op “Volgende” en houd dit scherm open!
LET OP: Als je de volgende stap, het koppelen van de Pocket App, overslaat, dan kun je voortaan met SMS-code
inloggen. Klik in dat geval op “Nee”. Het koppelen van je AFAS Online-account aan de Pocket App kan ook altijd nog in
een later stadium.

Stap 3: Koppelen AFAS Online aan Pocket App
14. Klik, indien je hebt gekozen om de Pocket App te gebruiken, vervolgens op “Ja” om de eerder geïnstalleerde
Pocket App meteen te koppelen;
15. Kies voor de optie “Ik heb een QR-code”;
16. Geef de app op je telefoon toestemming om de camera te gebruiken;
17. Scan de onderstaande QR-code:

18. Wanneer dit succesvol is, dan ontvang je onderstaande melding:
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19. Hiermee is je AFAS Online account gekoppeld aan je smartphone; je smartphone kun je hiermee gebruiken om
toestemming te verlenen (“Accepteren”) op het moment van inloggen!

Inloggen op de nieuwe manier
Voortaan ga je naar www.afasonline.nl om in te loggen op AFAS InSite. Vergeet dus voortaan je telefoon beslist niet,
omdat dit je “toegangspoort” tot InSite is!
Inloggen werkt voortaan dus als volgt:
-

-

Ga naar www.afasonline.nl;
Vul je (zakelijke) e-mailadres in (als deze niet al onthouden is);
Vul vervolgens je wachtwoord in (zie Stap 2, onder 8), dát wachtwoord, als dit nog niet automatisch wordt
aangevuld;
Klik op “Inloggen”;
Je ontvangt een SMS-code (als je geen gebruik maakt van de Pocket App) of je ontvangt een notificatie vanuit je
Pocket App;
o SMS > Vul de SMS-code in en ga verder;
o Pocket App > accepteer je toegangsaanvraag;
Klaar is Kees!

Vervolgens zie je in het volgende scherm de tegel voor InSite; klik hierop en je hebt toegang tot InSite!
Succes!

Handige links
https://static-kb.afas.nl/datafiles/help/2_9_7/SE/NL/index.htm#App_plv2.htm
https://static-kb.afas.nl/datafiles/help/2_9_7/SE/NL/index.htm#plv2_User_Start.htm
https://static-kb.afas.nl/datafiles/help/2_9_7/SE/NL/index.htm#plv2_User_2FA.htm

