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Het aanzetten van twee-factorauthenticatie (2FA)
HTS is vanaf elke computer
met een internetverbinding te
gebruiken. Ga naar:
https://www.hogrefe-online.com
en log hier in met de gegevens die
u per e-mail hebt ontvangen.
Ga naar Instellingen door op het
driehoekje rechtsboven in HTS te
klikken en vervolgens op
Instellingen.
Ga naar het tabblad Beveiliging en
klik vervolgens op Tweefactorauthenticatie om 2FA aan te
zetten.
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Het activeren van 2FA
Vervolgens verschijnt er een QR-code
in beeld. Om 2FA te activeren dient u
deze QR-code te scannen met een
authenticatie app.
U kunt de volgende apps gebruiken:
• Google Authenticator voor IOS
• Google Authenticator voor Android
• Microsoft Authenticator voor IOS
• Microsoft Authenticator voor
Android
Nadat u de QR-code heeft gescand
kunt u de code die weergegeven wordt
in de app invullen in het vakje
Verificatie code in HTS.
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Het activeren van 2FA (vervolg)
U heeft nu 2FA geactiveerd.
Na activatie krijgt u een derde
factor. Bewaar deze goed. Met
deze derde factor kunt u uw
account herstellen indien u uw
tweede factor bent kwijtgeraakt.
Klik op Ok om uw activatie af te
ronden.
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Het deactiveren van 2FA
Om 2FA te deactiveren gaat u
weer naar het tabblad Beveiliging
in uw Instellingen.
Om het deactiveren te bevestigen
dient u de code uit uw
authenticatie app in te voeren en
op Bevestigen te klikken.
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Meer uitleg, tips en hulp
Wilt u meer uitleg en tips over andere functies van HTS?
Bekijk dan de overige korte handleidingen via onze website www.hogrefe.nl
Hebt u na het lezen van deze handleiding nog vragen?
Bekijk dan ook eens onze introductievideo. Uiteraard kunt u ook altijd
contact met ons opnemen via advies@hogrefe.nl
We hopen dat onze tests en vragenlijsten van waarde zijn bij uw werkzaamheden!
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