Voor het eerst inloggen
Wanneer uw systeembeheerder u aanstelt als nieuwe gebruiker, ontvangt u een e-mailbericht met uw gebruikersnaam en een link naar
de Verifield-site van uw organisatie.
Om voor de eerste keer in te loggen
1.

Check uw e-mail om uw logingegevens te kennen.

2.

Klik op de link in de e-mail, waar u zelf uw wachtwoord kunt instellen.
De link brengt u in het eerste loginvenster van Verifield.

Screenshot: Eerste loginvenster
3.

In het tekstvak Geef uw nieuwe wachtwoord op, voert u het wachtwoord in dat u wilt gebruiken om in te loggen op
Verifield.

4.

In het tekstvak Bevestig uw nieuwe wachtwoord, bevestigt u het wachtwoord.

5.

Klik op de knop Bijwerken. Als het wachtwoord voldoet aan de complexiteitseisen die zijn ingesteld door de
systeembeheerder van uw divisie, zal het systeem het accepteren en verschijnt het loginscherm.

Screenshot: Verifield loginvenster
Zo niet, zal het systeem u vragen een ander wachtwoord in te voeren.
6.

In het loginvenster:


Voer in het tekstvak Gebruikersnaam de gebruikersnaam in die u ontving in de e-mail;



Voer in het tekstvak Wachtwoord het wachtwoord in dat u hebt aangemaakt;



Klik op de knop Aanmelden.

Als u gebruikersnaam en wachtwoord correct hebt ingevoerd, verschijnt de hoofdpagina van het systeem.

Logingegevens herstellen
Om uw gebruikersnaam te herstellen, dient u contact op te nemen met de systeembeheerder van uw divisie.
Om uw wachtwoord te herstellen
1.

Klik in het loginvenster op de link Uw wachtwoord vergeten?

2.

Voer in het tekstvak Geef uw e-mailadres uw e-mailadres in.

3.

Klik op de knop Verzenden. Het systeem stuurt u automatisch een e-mail met instructies hoe u uw wachtwoord kunt
wijzigen.

Uw wachtwoord wijzigen
Om uw wachtwoord te wijzigen
1.

Selecteer in het Gebruikersmenu de optie Mijn instellingen.

Screenshot: Gebruikersmenu
Op het scherm verschijnt het tabblad “Persoonlijke instellingen” van het scherm “Mijn instellingen”.

Screenshot: Tabblad “Persoonlijke instellingen”
2.

Voer in het tekstvak Huidig wachtwoord uw huidige wachtwoord in.

3.

Voer in het tekstvak Nieuw wachtwoord een nieuw wachtwoord in.

4.

Vervolgens vult u in Nieuw wachtwoord bevestigen nogmaals het nieuwe wachtwoord in om te bevestigen.

5.

Klik op de knop Bijwerken.

De volgende keer als u wilt inloggen in Verifield moet u het nieuwe wachtwoord gebruiken dat u zonet hebt ingesteld.

De taal instellen
In Verifield zijn verschillende talen geïnstalleerd, zodat u de applicatie kunt bekijken in een door u opgegeven taal.
Om uw taal in te stellen of te wijzigen
1.

Selecteer in het Gebruikersmenu de optie Mijn instellingen.

Screenshot: Gebruikersmenu
Op het scherm verschijnt het tabblad “Persoonlijke instellingen” van het scherm “Mijn instellingen”.

Screenshot: Tabblad “Persoonlijke instellingen”
2.

Selecteer in de lijst Taal de gewenste taal.

3.

Klik op de knop Opslaan

in de linker bovenhoek van het scherm “Mijn instellingen”.

