Stap voor stap uw account voor Entree activeren

Stap U ziet

U doet

1

U heeft een mail ontvangen van no-reply@alliade.nl.
Als u op de link in de mail klikt,
kunt u in 10 stappen uw account voor Entree activeren.
Als uw e-mailadres nog niet bekend is bij Microsoft
klikt u op ‘Volgende’.
Het kan zijn dat uw e-mailadres al bekend is bij Microsoft.
In dat geval gaat u automatisch door naar stap 7.

2

Kies zelf een wachtwoord.
Met dit wachtwoord logt u voortaan in op Entree.
Tip: gebruik hetzelfde wachtwoord als dat van uw e-mailadres.
Het wachtwoord moet wel aan een aantal eisen voldoen.
Voer uw wachtwoord in en klik op ‘Volgende’.

3

Ter aanvulling moet u aangeven in welk land u woont
en wat uw geboortedatum is.
Klik op ‘Volgende’.

4

Er wordt een mail verzonden naar uw e-mailadres
met als afzender Microsoft Accountteam.
In deze mail staat een viercijferige beveiligingscode.
Open uw mail en kopieer de beveiligingscode.
Voer de beveiligingscode in en klik op ‘Volgende’.
Als u op ‘Volgende’ klikt,
gaat u akkoord met twee verklaringen van Microsoft.
U kunt alleen toegang krijgen tot Entree
als u akkoord gaat met deze twee verklaringen.

5

Om er zeker van te zijn dat u geen robot bent,
vraagt Microsoft u de tekens in te voeren die u ziet.
Misschien kunt u de tekens niet goed lezen.
Klik dan op de knop ‘Andere tekens’.
U kunt de tekens ook voor laten lezen.
Klik daarvoor op de knop ‘Audiobestand’.
Voer de tekens in en klik op ‘Volgende’.

6

Zorggroep Alliade wil uw Microsoft account gebruiken
voor het inloggen op Entree.
Hier moet u eenmalig toestemming voor geven.
Klik op ‘Accepteren’.
Wilt u het privacy statement van Zorggroep Alliade lezen?
Klik dan op vet gedrukte tekst ‘Zorggroep Alliade’.

7

Om Entree zo veilig mogelijk te maken,
gaat het inloggen in twee stappen.
Eerst logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Vervolgens voert u nog een extra beveiligingscode in.
Als u voor het eerst inlogt op Entree,
kunt u aangeven hoe u de beveiligingscode wilt ontvangen.
Klik op ‘Volgende’.

8

De methode ‘Telefoon voor authenticatie
staat standaard ingesteld.
Controleer of het ingevulde 06-nummer uw nummer is.
Wij raden u aan om bij ‘Wijze’ voor
‘Code per sms-bericht verzenden’ te kiezen.
Als u wilt, kunt u een andere methode kiezen.
Klik op ‘Volgende’.

9

U ontvangt een sms-bericht van Microsoft.
Toets de sms-code in.
Klik op ‘Verifiëren’.

10

Open de ‘Gebruikersvoorwaarden Entree’ door er op te klikken.
Als u de gebruikersvoorwaarden heeft gelezen,
klikt u op ‘Accepteren’.
Uw account voor Entree is geactiveerd.
U kunt nu inloggen.

