
Handleiding instellen 
Office 365 MFA



INTRO
Multifactor Authenticatie, de naam 
zegt het al: Authenticeren op basis 
van meerdere factoren. Na deze 
authenticatie(s) wordt op een veilige 
manier toegang verleend aan de 
gebruiker. Multi-Factor Authenticatie 
(MFA) voegt een extra veiligheidslaag 
toe bovenop de gebruikersnaam en het 
wachtwoord.  

Als in jouw organisatie authenticatie 
in twee stappen wordt gebruikt 
voor Office 365, is de eenvoudigste 
verificatiemethode bedoeld voor gebruik 
van Microsoft Authenticator. Je hoeft 
dan slechts één keer te klikken in plaats 
van een zescijferige code te typen. 

KEEP THE BAD GUYS OUT
Bij VelzArt streven wij ernaar om jouw een veilige online omgeving te bieden  
om toegang te krijgen tot accounts, persoonlijke informatie en bestanden.  
Met Multi-Factor Authenticatie (MFA) krijg je dat.

Met Office 365 MFA heb je meer dan één vorm van authenticatie nodig om de  
legitimiteit van een login te verifiëren, waardoor het voor hackers extreem  
moeilijk is om jouw identiteit te stelen.

In deze beknopte handleiding lees je hoe MFA voor Office 365 ingesteld  
moet worden.  

Heel veel succes!



01 Download de Microsoft Authenticator app. 
https://aka.ms/GetAuthenticator

02 Registreer je werkaccount met de app. Open deze link in je 
internet browser. Als je nog niet bent ingelogd log dan in met 
je werkaccount.

03 Er wordt gevraagd hoe er contact met je opgenomen kan 
worden. Selecteer de mobiele app en klik op instellen.

ACCOUNT INSTELLEN

04 Een pop-up venster zal nu worden geopend. Nu gaan we de QR 
code scannen met de Microsoft Authenticator app. Open de app 
die je zojuist hebt gedownload. De app zal enkele vragen stellen 
om de QR code te kunnen scannen.

https://aka.ms/GetAuthenticator
https://account.activedirectory.windowsazure.com/proofup.aspx?culture=nl-NL&requirement=App


05 Open opnieuw de authenticator app. De app vraagt  
toestemming voor het sturen van berichten. Klik op  
[sta dit toe].

06 De app vraagt nu of je een persoonlijk account wilt 
aanmaken. Omdat we in deze handleiding de MFA 
app voor werk willen gebruiken klik je op 
[overslaan, geen persoonlijk account toevoegen]

07 In het volgende scherm klik je op [overslaan] omdat we 
geen beveiliging willen instellen voor GitHub of Linkedin.

TOESTEMMING EN VERVOLG



08 De app vraagt nu of je een werk account wilt aanmaken. 
Klik op [werkaccount toevoegen].

08 Geef de app toegang tot je camera zodat de app QR 
codes kan scannen.

09 De QR code kan nu gescand worden. Klik in de volgen-
de stappen steeds op [volgende] todat het procces is 
voltooid.  
 
Uiteindelijk ontvang je een melding op de telefoon, druk 
op [goedkeuren]. Het instellen van MFA is nu gelukt!

VERVOLG STAPPEN



0418712402
www.velzart.nl
servicedesk@velzart.nl

Ringweistraat 2
4181 CM, Waardenburg 

VRAGEN?
Heb je nog vragen over het instellen van MFA voor Microsoft Office 365 via de 

Autenticator app, neem dan vrijblijvend contact met ons op!


