Instructie
inlogprocedure
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Instructie inloggen
In deze instructie leggen we uit hoe de inlogprocedure van Xpert Suite werkt. Heeft u al vaker
ingelogd? Ga dan verder naar ‘Stap 5 op pagina 4’.

Stap 1
Vanuit Xpert Suite ontvangt u een e-mail met een link:

Klik vervolgens op de link. U komt terecht in onderstaand scherm waar u een wachtwoord kunt
aanmaken:
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Het wachtwoord moet voldoen aan onderstaande voorwaarden:

Klik vervolgens op ‘Wachtwoord wijziging opslaan’.

Stap 2
Onderstaand scherm verschijnt waar uw mobiele telefoonnummer wordt gevraagd. Omdat u met
privacygevoelige informatie werkt, is het systeem extra beveiligd middels een
‘twee-factor-authenticatie’. Iedere keer wanneer u inlogt in het systeem ontvangt u een unieke
code per SMS.

Voer uw mobiele telefoonnummer als volgt in: +316xxxxxxxx (zonder spaties of streepje).
Klik vervolgens op ‘Bevestigings-SMS versturen’. U ontvangt via een SMS een unieke code die u
invoert achter ‘Bevestigingscode’:

Klik vervolgens op ‘Doorvoeren’.
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Stap 3
Daarnaast is het mogelijk om gebruik te maken van een tweede authenticatiestap (Google
authenticator of Winauth. ) Indien een SMS-code voor u voldoende is druk dan op ‘overslaan’.

Bij de eerste keer inloggen verschijnt een scherm met een back-upcode. Bewaar deze code goed
volgens de aangegeven instructies in het scherm! Klik vervolgens op ‘doorgaan’.
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Stap 4
Vervolgens komt u in onderstaand scherm terecht waar er wordt gevraagd om een
beveiligingsvraag in te stellen. Kies bij ‘Beveiligingsvraag’ voor een vraag en vul het antwoord in bij
‘Antwoord beveiligingsvraag’. Klik op ‘Opslaan’. U bent nu ingelogd!

Stap 5
Na een eerste keer inloggen, gaat de inlogprocedure sneller. Ga naar: www.richting.nl/inloggen. En
klik op ‘Inloggen Xpert Suite’ onder werkgevers:
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Voer vervolgens in het inlogscherm uw Inlognaam en Wachtwoord in:

U ontvangt een SMS met een unieke code. Deze kunt u invullen in het onderstaande scherm. Klik
vervolgens op ‘Inloggen’.

Wanneer u heeft gekozen voor de Google authenticator om in te loggen dan vraagt het systeem
om de code die wordt getoond in de Google authenticator op uw mobiele telefoon.

